obecně závazná vyhtáškaobce Loučovice č,.412007,
kterou se stanovují
pravidla pro pohyb psůna veřejnémprostranstvía vymezujíse prostory pro volnépobíhání
psů,kterou se zároveň stanovípovinnost tnalého označovánípsů
Zastupitelstvoobce Loučovicese na svémzasedánídne 6. června2007 usneslo vydat na
záůdaďě
ustanovení$ 24 odst.2 u $ 13 b) odst.2 zákonač,.246l|992 Sb., na ochranu nrířatproti
tyráni,veměnípozdějšíchpředpisů,avsouladus
$ 10písm.d)a$84odst.2písm.h)zakonač.
12812000Sb., o obcích (obecní ňízeru),ve znění pozdějšíchpředpisů,tuto obecně závaznou
vyhlášku(dálejen vyhlášku):

člr

Vymezenípojmů
Pro účelytétovyhlášky se rozumí:
1)
2)
3)

4)

Veřejným prostranstvím- všechnaniíměstí,ulice, trŽiště,chodníky,veřejná ze|eň,paťkya
dalšíprostory přísfupnékaždémubez omezení,tedy slouŽícíobecnémuvživěm a to bez
ohleduna vlastnictvík tomutoprostoru.l)
Dtžite|psa - je ýzíckánebo právnická osoba držicips4 která mátwa|ý pobyt nebo sídlona
územiobce Loučovice.
Chovatel _každá právnická nebo fyzická osoba' kíerádržínebo chová zvíŤenebo zvffata.
trvale nebo dočasně,přemísťgeníŤe,nebo obchodujese zvtřaÍy,provozujejďky, útulky,
záchtannéstanice,hotely a penziony pro zvtŤatanebo zoologické zaltady, provádí pokusy
naz-lířetinebozvířatechanebopořádá svody míÍat.2)
Zodpovědnáosoba_ osoba,která má v péči,na starosti,čiv danémokamŽikupod kontrolou
míře.

Čl.z

Rozsah platnosti
l)

z)

Ustanovenítétovyhlášky se vztahujína celý uzemníobvod obce Loučovice.
Uprava obsaženáv tétovyhlášcese !ýká povinnosti trvaléhooznačovánípsůa pravidel pro
pohyb psůna veřejnémprostranství.

čt.s

Pravidla pro označovánípsů

1)

Psi evidovaní 3) do 31. |2.2008 musí být na veřejných prostranstvíchviditelně označeni
evidenčníznámkou, kterou obdržídrŽitel psa při přihlášení psa na obecním uřadě.

2)

Chovatelépsůjsou povinni označitpsa mikročipem a to:
a) psv evidovanék datu účinnostitétov.yhláškyve lhůtědo 31. 12.2008
Chovatel psa je povinen předložit doklad od veteriniímího lékďe o opatření psa
mikročipem ve lhůtě do 15.Úi dnů po provedení úkonu.
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b) ostatnípsv evidovanépo datu účinnosti
tétowhlášky nejpozdějike dni přihtášenípsa do
evidence(povinnostpřihlásit do evidencepsa staršího3 měsícu;:)
Chovatelpsaje povinenpři přihlášenído evidencepředloát doklad od veterinámího
lékďe o opatřenípsa mikročipem.

čl n.

Pravidla pro pohyb psůna veřejnémprostranství
1)

Stanovujíse následující
pravidlapro pohybpsůna veřejnémprostranství
v obci:
a) na veřejnýchprostranstvíchv obci je možnýpohyb psůpouze na vodítku
b) na veřejnýchprostranstvíchv doprovodunezletilézodpovědnéosoby pouze na vodítku
a s náhubkem.

2)

Splněď povinnosti stanovenýchv odst. 1 zajišťujeosoba zodpovědná,ktetá má psa na
veřejnémprostranstvípod kontrolou čidohledem.

čt.s

Vymezeníprostoru pro volnó pobíhánípsů
1)

Pro volnépobíhríní
psůse vymezujínásledující
prostory:
pozemek
a)
p. č.197a 194v k. ú.Loučovice . místrínéaevKatrman,
pozemekp. č.400ll a 38|15v k. ú.Louěovice_ louka po levéstraněcyklostezkyve
b)
směru Loučovice_ Lipno nad Vltavou,
pozemekp. č.32817v k. ú.Loučovice_ za objektembývalésběrnydruhotných
c)
surovin,
kteréjsou majetkemobce.

2)

Volnépobíhánípsůuvedenýchv odst. l je moŽnépouze pod neustálýmdohledema přím;ým
vlivem zodpovědné
osoby.

čt.o

Záxérečnáustanovení
t)
2)
3)

Porušenípovinností stanovených touto vyhláškou bude posuzováno jako přestupek dle
zákonač.200l|990Sb. o přestupcích,ve zrění pozdějších
předpisůnebojako správnídelikt
dle zákonaě. |2812000Sb. o obcích,ve zněnípozdějších
předpisů.
Ustanovení čI. 4 a 5 této vyhlášky se nevztahují na držiteleasistenčníchpsů a psů
bezpečnostních
sloŽekpři plněď služebních
povinností.
Dohled nad dodržovánítéto
vyhláškyprovádíobecníuřad Loučovice.

4),w,účinnosti,m.;.ffi

pojejímvyhlášení.

2.->rffi
Pď,,vŽ#i É"ffiffi?

-rrrrM.n,

Vyvěšeno
an"./!.0q 0ť.
Séjmuto
ane:ďQ. 06' 0 y.

\

\ř

4

W

-r.i*r

,

kfu{,u,","0

