oBECNň zÁvazNÁ

vyHlÁšra oBcE JEDoMňr,tcr
č.3 l 20a7

o poHyBU psů Na vnŘr;Nnnn pRo§TRANsTví a
VYMEZENI PRO§TOR PRO VOLNE POBIHANI P§U
řrFrao

Zastupitelstvo obce Jedomělice se na svém zasediiní dne 24.rc.2007 usneslo vy,dat podle § 24
odst. 2 zákona č.24611992 Sb.. na ockanu zvftat proti !ýrriní. ve zrění pozdějších předpisů, a
v souladu s § l0 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zťkana č. 128na00 Sb., o obcích (obecní
ňízení),ve mění pozdějších předpisů, tuto obecnč zÁvaznou vyhlášku.
Clanek l
Zaklaďnipojmy
1)

Průvodcem psa se rozumí každá ťyzická osoba která psa doprovází při pohybu na
veřejném prostranstvíl

).

2) Volným pobíhráním p§a s€ rozumí pohyb p§a bez vodítka na veřejném prostranství, a to
pod kontrolou nebo dohledem průvodce.
3)

Většími služebnímia bojovýrni plemeny se rozumí podle třídění FCI I. všechna ověácká,
pastevecká a honácká plemena" velcí pinčovéa kmrači, mastifové, horšti pastevečtípsi a
molosi, dobrmani, velcí špicové(eskymácký pes, čau-čau),včtšíteriéři (bulteriér a
pitbulteriér), velcí chrti (barzoj, afgíin§kY chrt. saluka. sluga) a jeiich Kíženci.

Čtanet Z
Pravidla pro pohyb psů na veřejnóm prostranství
Na veřejných prostranstvích je průvodce psa povinen mít psa upevněného na vodítku.

Čtanet:
Vynrezení prostoru pro volné pobfrrání psů

Na veřejných prostranstvích p.č.1507 a l508l2 je povoleno volné pobihání psů. Při volnóm
pobíhrání musí mít psi větších služebních a bojov}ch plemen nasazen nahubek.

') § :+ zákana č. l28/2aa0 §b.. o rrbcích (obecní ňízení|^ vc zlění pozděiších předpisů

Ť,ffi

Ustanovení článků2 a 3 se neurtalujína psy záctuanářské a služebnípři výkonu sluŽby a
záchrallttych pracích a na psy, kteří jsou specálně vycvičeni jako pruvodci zdravotně
postřených osob, např. psy slepecké.
2) Ustanovení článků2 a 3 se nevztahu|í na lovecké psy v honitbě při splnění podmínek dle
zvláštních předpisů.2)
1)

Čtanet S
závěrečná ustanovení
1)

Touto obecně závaznou vyhlíškou se rušíobecně závazlÁ vyhlíška č.4l20CI5 O veřejném
pořádku, opatřeníkjeho zabezpečenta čistotě v obci.

2) Tato obecně závaznávyhláška nabý,váúčinnosti patmctýmdnem po dni vyhlášení.
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V.Čepička

') 4kon ě. 44g/200l

Sb., o myslivosti, ve zrrění pozdějších předpisů, lyhláška č. 24412002 Sb., kterou se provádí některá

Vyvěšeno: 24.

2007

ustanovení zikorlač. U9l200l Sb.
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