Obec Horní Branná
Obecně závazná vyhláška č. 3 /2006
"O pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích"
Zastupitelstvo obce Horní Branná se na svém zasedání konaném dne 4.9.2006 usnesením č.
7/2006 usneslo vydat podle § 10 písm. a) a § 84 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve
znění pozdějších předpisů a § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve
znění pozdějších předpisů ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen “vyhláška”):
a)
b)

stanoví omezení užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti,
stanoví pravidla pro pohyb psů na vybraných veřejných prostranstvích1).
Čl. 2
Užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti

Každému je zakázáno vnášet nebo přivádět psy do dětských hřišť, pískovišť nebo jiných
zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti, která jsou vymezena v příloze č. 1 této vyhlášky.
Čl. 3
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1) Držitel psa je povinen zajistit, že se pes bude pohybovat pouze na vodítku a pod trvalou
kontrolou nebo dohledem držitele2) na těchto veřejných prostranstvích, která jsou zakreslena
v příloze č. 2 této vyhlášky:
- hřbitov Valteřice - p.p.č. 426
- hřbitov v Horní Branné (na poz. par. č. 100 u kostela Sv. Mikuláše)
- Nádvoří zámku čp. 1 – st.p. 136
- zahrada okolo hrobky Harrachů – p.p.č.126
- zámecká zahrada – p.p.č. 130
- hřiště ve Valteřicích - p.p.č. 324/1, 325
2) Nestanoví-li tato vyhláška jinak, je na veřejných prostranstvích dovolen pohyb psa pod
stálým dohledem chovatele bez připoutání na vodítku a bez nasazeného náhubku, kdy pes
neohrožuje ani neobtěžuje jiné osoby či zvířata3).

1)
2)
3)

§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
§ 3 písm. k) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
§ 3 písm. a) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

Čl. 4
Závěrečná ustanovení
1) Tato vyhláška se nevztahuje na osoby nevidomé, které doprovází vodící pes, a na osoby s
těžkým zdravotním postižením, které doprovází asistenční pes.
2)
Tato vyhláška se nevztahuje na služební psy při jejich použití podle zvláštních právních
4)
předpisů .
3) Přílohy č. 1 a 2 k této obecně závazné vyhlášce jsou její nedílnou součástí.
4)
Porušení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle obecně závazných
předpisů.
5) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2001 -Volné pobíhání psů.
6) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni jejího
vyhlášení na úřední desce Obecního úřadu Horní Branná.
Zuzánková Anna
místostarostka

Ing. Martin Miloslav
starosta

Vyvěšeno: 14.9.2006
Sejmuto: 4.10..2006

………………………………………………………………………………………………………
Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 3/2006
Dětská hřiště a pískoviště, do kterých je podle čl. 2 zakázáno vnášet nebo přivádět psy:
- v prostoru MŠ V Horní Branné na poz. par. č.: 92 – k.ú. Horní Branná
- v prostoru MŠ Valteřice na poz. par. č. : 98/2 a

98/3 – k.ú Valteřice

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 3/2006
Grafické znázornění veřejných prostranství, na která se vztahují pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství podle čl. 3 odst. 1

4)

Např. zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 553/1991 Sb., o
obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.

