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Zastupitelstvo obce

Obecně závazná vyhláška
č. 1/2020,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
Zastupitelstvo obce Kocbeře se na svém zasedání dne 29. dubna 2020 usnesením
č. 15/1/2020 usneslo vydat na základě ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb.,
na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10
písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství1) v obci:
a) na veřejných prostranstvích v obci vyznačených v příloze č. 1 k této obecně závazné
vyhlášce je možný pohyb psů pouze na vodítku, pes musí být veden na vodítku u nohy
fyzické osoby tak, aby se při míjení jiných osob a vedených psů nebo jiných zvířat
nemohl s nimi dostat do kontaktu.
2. Splnění povinností stanovených v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která má psa
na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem2).
3. Pravidla stanovená v odst. 1 se nevztahují na psy služební a záchranářské při výkonu
služby a záchranných prací a na psy speciálně vycvičené jako průvodci zdravotně
postižených osob.
Čl. 2
Zrušovací ustanovení
Ruší se 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 ze dne 27. ledna 2011.

1)
2)

§ 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.

Čl. 3
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

Mgr. Ladislav Svatoš
místostarosta

Bc. Eva Rezková
starostka

Vyvěšeno na úřední desce dne:

13. května 2020

Sejmuto z úřední desky dne:

29. května 2020

Zveřejnění obecně závazné vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

Příloha č. 1 – výčet veřejných prostranství v obci Kocbeře, na nichž je možný pohyb psů pouze
na vodítku

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2020, kterou se stanovují pravidla
pro pohyb psů na veřejném prostranství
Pozemková parcela číslo
(k. ú. Kocbeře)
1220
1137
1129/1
1129/3
1129/4
1129/12
1105
1290
1266
211
243/2
239
1153/2
190
196
837/4
838/11
838/8
1170/1
1142/1
1142/2
1142/3
st. p. 164/1
1141/2
1141/1
1256
1258
839/2
839/17
819/2
848/3
816
817
869
808/2
st. p. 45
84
1082
728
729/1
850/1
849/2
919
72
1314
73/3

Lokalita
zahrada MŠ Kocbeře
u č. p. 18
fotbalové hřiště a okolí
u kabin na fotbalovém hřišti
u garáží u fotbalového hřiště
za kabinami na fotbalovém hřišti
u potoka pod „Havelčákem“
u potoka pod „Havelčákem“
u potoka pod „Havelčákem“
„Havelčák“
„Havelčák“
kolem kaple Navštívení Panny Marie u cesty k Janské Studánce
kolem hřiště u rybníčka
u rybníčka
u rybníčka
u obecního úřadu
za obecním úřadem
za obecním úřadem
kolem požární nádrže
zahrada školní jídelny
za školní jídelnou
za školní jídelnou
před obecní hospodou
za obecní hospodou
za obecní hospodou
u vodojemu
u vodojemu
pod bytovkou č. p. 118
pod bytovkou č. p. 118
pod bytovkou č. p. 118
u pomníku před č. p. 119
u hřbitova
u hřbitova
u hřbitova
u hřbitova
nádvoří základní školy
u základní školy
u základní školy
nad lomem
nad lomem
od č. p. 142 ke křižovatce
od křižovatky ke kostelu
za kostelem
za kostelem
za kostelem
za kostelem

75
76
1067/1
963
964
1066

za kostelem
za kostelem
Nová Ves – náves
Nová Ves – náves
Nová Ves – náves
Nová Ves – náves

Pozn.:
Pozemní komunikace podléhají zákonu č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění,
tudíž nemají charakter veřejného prostranství a dle § 19, odst. 1 mj. „smí každý užívat pozemní
komunikace bezplatně obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou určeny“. Tzn. volný pohyb psů
a jiných zvířat je na veškerých pozemních komunikacích zakázán.

