Obecně závazná vyhláška č. 1/ 2006 ,
kterou se stanovují pravidla pro volný pohyb psů na veřejném prostranství a povinnosti
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranství v obci
Horní Krupá.

Zastupitelstvo obce Horní Krupá se na svém zasedání dne 7.3. 2006 v bodě jednání
č.11 usneslo vydat na základě § 24, odst. 2 zák. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,
ve znění pozdějších předpisů, a podle § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a v souladu s § 84 odst. 2 písmeno i) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen
vyhláška):

Čl. 1
Vymezení pojmů
(1) Veřejným prostranstvím se pro účely této vyhlášky rozumí náves, chodníky, veřejná
zeleň a další prostory sloužící obecnému užívání, vyznačené zákresem na mapě v příloze,
která je nedílnou součástí této vyhlášky.
(2) Volným pohybem psů se rozumí pohyb psů, kteří nejsou vedeni na vodítku nebo pohyb
psů bez bezprostředního vlivu osoby vlastníka nebo průvodce.
(3) Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými
mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, je vstup a pohyb zvířat na některých
veřejných prostranství v obci.
(4) Pro účely této vyhlášky se za zvířata dle odst. 3) považuje zejména drůbež, kozy, ovce,
skot a koně.
Část I
Pravidla pro volný pohyb psů na veřejném prostranství
Čl. 2
Pravidla pro pohyb psů
(1) Na veřejném prostranství vymezeném v příloze:
a) je zakázán volný pohyb psů,
b) pes musí být veden na vodítku nebo se pohybovat v bezprostředním vlivu osoby
vlastníka nebo průvodce,
(2) Osoba vlastníka nebo průvodce musí být schopna psa ovládnout.
(3) Prostranství k volnému pohybu psů je vymezeno v příloze.
Část II.
Zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
Čl. 3
Zákaz činností na vymezeném veřejném prostranství
(1) Vstup a pohyb se zvířaty je zakázán na veřejných prostranstvích v obci.

(2) Veřejná prostranství, na kterých je zakázán vstup a pohyb ze zvířaty (činnost uvedené
v odst. 1), jsou vymezena a graficky znázorněna v příloze.

Část III
Společná a závěrečná ustanovení
Čl. 4
(1) Zanedbání povinnosti úklidu exkrementů způsobených psem nebo zvířaty podle čl. 1
odst. 4 na veřejném prostranství lze postihovat podle zvláštních předpisů1.
(2) Porušení ustanovení vyhlášky lze postihovat podle zvláštních předpisů 2).
(3) Zrušuje se obecně závazná obecně závazná vyhláška č. 1/1999,upravující chov a držení
psů, drůbeže a ostatního hospodářského zvířectva.
(4) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.5. 2006 .

…………….......
Pavel J i n d r a
místostarosta

………………….
Hugo P e l i k á n
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 12.4. 2006
Sejmuto z úřední desky dne: 2.5. 2006

1
2)

např. § 47, odst. 1, písm.d) zák. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
§ 46 odst.2 zákona 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění dalších předpisů,
§ 58 odst. 4 zákona 128/2000 Sb.

Příloha k obecně závazné vyhlášce č. 1/2006
1)
Vymezení veřejných prostranství v obci , na kterých je volný pohyb psů zakázán:
Prostor návse a návesního areálu v Horní Krupé – zelené plochy, cesty
Náves v Lysé, Údolí a Zálesí
Prostor před čekárnou autobusu
Chodníky
Prostor okolo prodejny
Obecní cesty v zastavěném území obce
Hřiště na kopanou včetně terénní dráhy na kola (majetek obce)
Prostor okolo koupaliště
Prostor okolo rybníku Jindrák a Horňák

2)
Vymezení veřejných prostranství v obci, na kterých je zakázán vstup a pohyb se
zvířaty:
Travnaté plochy na návsi
Hřiště na kopanou včetně terénní dráhy na kola
Chodníky

3)
Vymezení veřejných prostranství v obci , na kterých je volný pohyb psů povolen:
Obecní pozemek za křižovatkou ke Knyk, nalevo od silnice směrem na Olešnou.

