obecn ě záv azná vyhtá ška

č..ll20l2,

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů a jiných zvířatna veřejném
prostranství v obci Buk a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
Zastupitelstvo obce Buk se na svém zasedrání dne 22.3.2012 usnesením č. 13l1l11l20l2
usneslo vydat na zál<ladé ust. $ 24 oďst. 2 zÍkona č,. 24611992 Sb., na ochranu zsrířat ptott

týryání,vezněnípozdějšíchpředpisů,avsouladusust.$10písm.c)ad),$35a$84odst.2)

písm. h) zakona č.12812000 Sb.' o obcích (obecní zšízerlt), ve znění pozdějšíchpředpisů, tuto
obecně záv aznou vyhlášku :

Člt

Pravidla pro pohyb psů a jiných nlíÍatna veřejném prostranství

l.

Stanovují se niísledujícípravidla pro pohyb psů na veřejném prostranstvíl v obci Buk:

a) na veřejných prostranstvích obce vyznač,ených v příloze č. 1 k této obecně závažné
vyhlášce je možný pohyb psů na vodítku.,
b) držitelje povinen opatřit psa na veřejném prostranství evidenčníznámkou, která byla
'vydána obcí Buk.

2.

DrŽitelé (vlastníci) pqů a jiných zvlŤat (napr. koní) jsou povinni zajísttt, aby tato jimi
držená zvíÍataneznečišťovalaveřejné prostranství, v případě, že přesto dojde ke
znečistění veřejného prostranství jsou t5rto osoby povinny neprodleně znečištění
odstranit.

3.

Splnění povinností stanovených v odst. 1 a odst.
zajišťujefunckáosoba2, kterámá
psa či jiné zvíře (např. koně) na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem2).

2

čl.z

Yymezení prostor pro volné pobíhání psů

l.

Pro volné pobíhrínípsů se vymezují následující prostory: p.č. 388, p.ě. 412, p.č. 381

2.

Volné pobíhánípsů v prostorech uvedených v odst. 1 je možnépouze pod neustalým
dohledem a přímým vlivem osoby doprovazející psa.
Prostory jsou označeny informativní tabulkou s nápisem ,,Prostor vymezený pro volné

3.

a p.č. 380.

pobíhánípsů".

cl.3
')
D

$

:+

zétkona č. 128/2000 Sb., o

Fyzickou osobou

se

obcích (obecní ňLzení), ve měnipozdějších předpisů.

rozumí např. chovatel psa, jeho vlastnft či doprovazející osoba.

I

Zrušovacíustanovení

Rušíse obecně závazná vyhláška ě.112071 o stanovení pravidel pro pohyb psů a
hospodrířskýchzvířat na veřejném prostranství v obci Buk ze dne l5.l2.20lt.

čt.l

Účinnost
Tato obecně závanávyhlaška nabyváúčinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.
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Jaroslav Vrtělka
místostarosta

Vyvěšeno naúřední desce dne:
Sejmuto z uřední desky dne:
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