
Obecně závazná vyhláška obce Holetín č. 2/2009,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci

a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

Zastupitelstvo obce Holetín se na svém zasedání dne 14.12. 2009 usneslo vydat na základě ustanovení
§ 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů,
a ustanovení § 10 písmo d) a § 84 odst. 2 písmo h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen "vyhláška"):

ČI. I
Úvodní ustanovení

Účelem této vyhlášky je stanovením pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství předcházet ohrožení
bezpečnosti a zdraví fyzických osob pohybujících se na území obce a rovněž zajistit udržování čistoty
ulic aj iných veřejných prostranství.

ČI. 2
Vymezení pojmů

(1) Veřejným prostranstvím se rozumí všechny návsi, chodníky, veřejná zeleň, hřiště a další prostory
přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto
prostoru.
(2) Držitelem psa se rozumí zejména jeho majitel, chovatel nebo i jiná osoba ovládající psa, která se
s ním v daném okamžiku pohybuje nebo nalézá na veřejném prostranství.

ČI. 3
Vymezení povinností držitele psa

(1) Každý držitel psa je povinen ho na veřejných prostranstvích zabezpečit tak, aby nemohlo dojít
k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob a zvířat (např. držením psa na vodítku, náhubkem apod.).
(2) Pro volné pobíhání psů se vymezuje prostor vyznačený na mapě, která je přílohou této vyhlášky.
Volné pobíhání psů v prostoru uvedeném v příloze je možné pouze pod neustálým dohledem a přímým
vlivem osoby doprovázející psa.

ČI. 4
Sankce

Porušení povinností stanovených touto vyhláškou bude postihováno podle zvláštních právních předpisů.

ČI. 5
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2010

Ing. Lada Horáková
místostarostka obce

Ja Břen
I

star sta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne:15.12.2009
Sejmuto z úřední desky dne: 20.01.2010



Příloha Č. 1

Mapa s vyznačením prostor
určených pro volné pobíhání psů.
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