OBEC Kocbeře
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011,
o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a o zajištění
a udržování čistoty veřejných prostranství v souvislosti
s chovem psů v obci Kocbeře
Zastupitelstvo obce Kocbeře se na svém zasedání dne 27.1.2011 usnesením č. 3/2011
usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a c), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Základní pojmy
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 1) .

Čl. 2
Povinnosti osob v souvislosti s chovem psů
Fyzická osoba 2) , která vede nebo doprovází psa, je za účelem zajištění místních
záležitostí veřejného pořádku a čistoty veřejných prostranství povinna:
(1)
(2)
(3)

Mít psa na vodítku, zabránit volnému pobíhání a provádění výcviku psů na
veřejném prostranství v obci.
Zajistit, aby pes neznečišťoval veřejná prostranství.
Neprodleně odstranit
exkrementy nebo jiné nečistoty způsobené psem na
veřejném prostranství.

Čl. 3
Sankční ustanovení
Za porušení povinností stanovených touto vyhláškou lze udělit pokutu podle zvláštního
zákona 3).

Čl. 4
Kontrolní činnost
Dohled nad dodržováním této obecně závazné vyhlášky provádí starosta, místostarosta
popř. osoba zplnomocněná starostou obce.

Čl. 5
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/1998, ze dne 11.6.1998.

Čl. 6
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.3.2011.

...................................
Luboš Hroneš
místostarosta

..........................................
Eva Rezková
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:

2.2.2011

Sejmuto z úřední desky dne:

18.2.2011

1)

ust. § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba.
3) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
2)

