OBEC ŠUMY ALD
Šumvald

Č.

17, PSČ 783 85

IČO: 00299537, tel.: 585041258, tel.lfax: 585041048,
e-mail: sumvald@sumvald.cz

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011
o podmínkách volného pohybu psů a o povinnostech vlastníků a držitelů
psů na území obce Šumvald
Zastupitelstvo obce Šumva1d schválilo na svém 7. veřejném zasedání konaném dne 13. 7.
2011 a vydává v souladu s ustanovením § 35 a § 84 odst.2, písmo i) a § 10 písmo a) a c) zák.č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku ( dále již jen vyhláška) :

Článek I
Úvodní ustanovení
1. Cílem této vyhlášky je, v souladu s platnou právní úpravou, upravit podmínky volného
pohybu psů na veřejných prostranstvích obce Šumvald a v souvislosti s tím stanovit
základní povinnosti pro vlastníky a držitele psů.
2. Tato vyhláška neřeší povinnosti vlastníků a držitelů psů, vyplývající z jiných právních
předpisů. 1)

Článek II
Vymezení pojmů
1. Vlastníkem psa je každá fyzická nebo právnická osoba, která je jeho majitelem.
2.

Držitelem psaje každá fyzická nebo právnická osoba, která má psa v péči, nebo jej má v
daném okamžiku pod kontrolou.

3. Veřejná prostranství jsou všechna místa, která slouží veřejnému užívání, jsou přístupné
každému bez omezení, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru a jsou to zejména
všechny ulice, chodníky, prostranství kolem kostela, autobusové nástupní ostrůvky,
parkovací a odstavné plochy, plochy veřejné zeleně, vodní plochy, lesy, pole, louky,
vodoteče, polní cesty, pěšiny atd. 2)
4. Místa určená pro hry dětí jsou všechna pískoviště, hřiště a jejich bezprostřední
pokud je součástí areálu.

okolí,

Článek III
Rozsah působnosti
1. Ustanovení této vyhlášky se vztahují na celý územní obvod obce Šumvald.

Článek IV
Povinnosti držitelů a vlastníků psů
1. V zájmu zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku je každý vlastník nebo držitel
psa povinen:
a)

Zabránit vstupu psa na místa určená pro hry dětí.

b) Při pohybu na veřejném prostranství obce mít psa na vodítku, nebo jej opatřit řádně
nasazeným a upevněným náhubkem (košíkem). Pes musí být stále v dohledu a pod
kontrolou držitele.
c) Zabránit volnému pohybu psů bez vodítka a dodržet zákaz uvazování psů na těchto
veřejných prostranstvích: u vchodů do nákupního střediska, budovy základní a mateřské
školy, u vchodů do budovy domu služeb.
d)

Dbát na to, aby psi neznečišťovali veřejné prostranství. V případě, že ke znečištění dojde,
je držitel nebo vlastník psa povinen bez zbytečného odkladu psem způsobenou nečistotu
odstranit.

e) Dojde-li k pokousání člověka psem, musí majitel psa předložit
popřípadě psa bezodkladně předvést k veterinární prohlídce.

jeho povinné očkování,

f) V případě nutného odchycení toulavého psa na území obce, jehož majitel se ani po veřejné
výzvě nepřihlásí, bude tento pes umístěn do psího útulku na náklady majitele psa. Pokud
bude majitel zjištěn, uhradí obci vzniklé náklady spojené s umístěním psa v tomto útulku a
na své náklady si psa vyzvedne v místě jeho umístění.

Článek V
Prostory pro venčení psů
1. Venčit psy lze kdekoliv mimo obytnou část obce Šumvald.

Článek VI
Výjimky
1. Tato vyhláška se nevztahuje na vlastníky nebo držitele služebních psů při výkonu služby a
dále vodících psů osob nevidomých.

Článek VII
Sankce
1. Kontrolu dodržování této vyhlášky provádí Obecní úřad Šumvald.
2. Porušení povinností stanovených touto vyhláškou se posuzuje, nejedná-li se o delikt
postižitelný podle zvláštního zákona 3) , následovně:
a) v případě fyzické osoby podle zákona o přestupcích

4)

b) v případě právnické osoby, nebo fyzické osobě, která je podnikatelem při výkonu
podnikatelské činnosti podle zákona o obcích 2)

ČI. VIII
Závěrečná ustanovení

l.

Tato vyhláška byla schválena usnesením Zastupitelstva obce Šumvald Č. U-76/7 /2011 a
nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení. Dnem vyhlášení
je první den jejího vyvěšení na úřední desce.
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Ing. Josef Šenk
starosta obce
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Mgr. Šárka Kallerová
místo starostka obce
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166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů
246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
40/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

.

