OBEC NIVNICE
Obecně závazná vyhláška Obce Nivnice č. 3/2007
stanovující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezující prostory pro
volné pobíhání psů
Zastupitelstvo Obce Nivnice se na svém zasedání dne 12. října 2007
usnesením č. 4.3./VIII-Z/2007 usneslo na základě § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb. o
ochraně zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů a podle § 10 písm.d), v souladu s § 35
a § 84 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších
předpisů, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku.

Část I
Úvodní ustanovení
Článek 1.
Účel obecně závazné vyhlášky
Touto obecně závaznou vyhláškou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů.
Článek 2.
Vymezení pojmů
1. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky
a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání a to bez
ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
2. Prostory pro volné pobíhání psů pro účely této obecně závazné vyhlášky jsou veřejná
prostranství vymezená v článku 4 této obecně závazné vyhlášky.
3. Vodítko pro účely této obecně závazné vyhlášky je prostředek uzpůsobený k vedení psa.
4. Náhubek pro účely této obecně závazné vyhlášky je prostředek uzpůsobený k zajištění
tlamy (mordy) psa.
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Část II
Pravidla pro pohyb psů
Článek 3
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1. Na veřejných prostranstvích v obci Nivnice s výjimkou prostor pro volné pobíhání psů dle
čl. 4 této obecně závazné vyhlášky je možný pohyb psů pouze na vodítku, pohyb psů
bojových plemen je možný pouze na vodítku a s náhubkem.
2. Splnění povinností stanovených v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejném
prostranství pod kontrolou či dohledem 1).
3. Není-li osoba doprovázející psa schopna vzhledem ke svému fyzickému stavu či zdatnosti
zajistit ovladatelnost psa, je povinna použít současně s vodítkem i náhubek. Použitím náhubku
se rozumí upevnit psu náhubek tak, aby znemožňoval kousnutí.
4. Chovatel je povinen zajistit, aby pes, jehož držení podléhá místnímu poplatku, byl při
pohybu na veřejném prostranství opatřen evidenční známkou.
Článek 4
Prostory pro volné pobíhání psů
1. Pro volné pobíhání psů jsou určena tato veřejná prostranství:
PK: p. č. 3063/27; 3063/1; 6625/2; 6625/6 – „Staré hřiště“ v k. ú. Nivnice
KN: p. č. 2897/2 - „Staré hřiště“ v k. ú. Nivnice
2. Volné pobíhání psů v prostorech uvedených v odst. 1 je možné pouze pod neustálým
dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa.

Část III
Závěrečná ustanovení
Článek 5
Sankce
Porušování této obecně závazné vyhlášky bude postihováno dle obecně závazných právních
předpisů 2) .
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Článek 6
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 2. listopadu 2007

.....................................................................
Ing. Jiří Bršlica, starosta

....................................................................
Ing. Marie Kománková, místostarostka

Poznámky:
1) Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba.
2) např. zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

Vyvěšeno: 17. října 2007
Sejmuto: 2. listopadu 2007
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