obec ostrožská Nová ves
Obecně závaznávyhláška Obce Ostrožská Nová Ves č. 1/2008
kterou se stanovují

pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v Obci Ostrožská Nová Ves
a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
Zastupitelswo obce Ostrožská Nová Ves se na svém zasedáni dne18.3.2008 usneslo vydat na základě
ust. § 24 odst. 2 zákonaě.24611992 Sb., na ochranu zvířat proti tyráni, ve znění pozdějších předpisů a
v souladu s ust. § 10 písm.d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona é. 12812000 Sb., o obcích, (obecní
ňizení),ye ménípozdějšíchpředpisů, futo obecně závaznou vyhlášku:

čHnet< 1
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranstvíl) v obci:
- na veřejných prostranstvích v obci je možný pohyb psů pouze na vodítku vyjma prostor

pro volné pobíhání psů.
2. Splnění této povinností stanovených v odst.
prostranství pod kontrolou či dohledem2).

l

zajišt'uje fyzická osoba, která má psa na veřejném

čHnet2

Vymezení prostor pro volné pobíhání psů
1) Pro volné pobíhání psů se vymezují následující prostory

:

v k.ú Chylice lokalita Štrky, lokalita Šošnákzadrahou, Šošnáku stodol, Panská, Kopánky
a ziáhumenice

v k.ú. OstrožskáNová Ves Záhumení, Díly od Dědiny, Vinné hůry, Padělky, Rybníky, Šemelky
a Oráčiny ,

kteréjsou dále vyznaěeny na mapce v Příloze č.1 k této obecně závazné vyhlášce.
2) Volné pobíhání psů v prostorech uvedených v odst. l je možnépouze pod neustálým

dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa.

§34 zákona č.12812000 Sb., o obcích (obecní ňízení),ve znění pozdějších předpisů.
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Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel ps4jeho vlastník či doprovázející osoba.

čHnek 3
zrušovací ustanovení
Touto obecně závantou vyhláškou se rušíobecně závaná vyhláška Obce Ostrožská Nová
Ves ě. Il2007 kúerou se stanovují Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezující
se prostory pro volné pobíhánípsů ze dne2.10.2007

čHnet<4
Účinnost

Tato obecně závaanávyhláška nabyváúčinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlrášení.

lng. Pavel Botek
místostarosta obce

vyvěšeno dne: /.1 .,Q.:2008
sňato

dne:
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stanislav Tureček
starosta obce
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