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Obecně závazná vyhláška obce Panenské Břežany kterou se stanovují
Pravidla pro pohyb psŮ na veřejném prostranství a vymezují prostory pro
voIné pobíhání psů
č.412018

Zastupitelstvo obce Panenské Břežany se na svém zasedání dne 26. 03. 2018 usnesením č.
18-2610312018120 usneslo vydat na základě ustanovení § 24 odst, 2 zákona é, 246tlgg2
Sb,, na ochranu zu_Ířat proti týrání, ve znění pozdějšíchpředpisů, a v souladu s ust, § 10
PÍsm. a), c) a d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č,128t2OOo Sb., o obcích (obécní
zřízení),ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

čtánek 1
Předmět
Předmětem této obecné závazné vyhlášky je úprava.pravidel pro pohyb psů na veřejném
prostranství v obci Panenské Břežany.

čIánek 2
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

1.

Stanovují se následujícípravidla pro pohyb psů na veřejném prostranstvíl)v obci:

a)

veřejných prostranstvích v obci,
!a
komunikacích a zastavěných

v zastavěné části obce tj. na místních
ěástech obce určených k bydlení a k podnikání, je
možný pohyb psů pouze na vodítku,
b) na dětská hřiště, sportoviště a pískoviště je zakázáno vstupovat se psy,
c) v následujících veřejně přístupných místech - v prostorách autobusóqycn zastávek,
Při Pořádání spoleěenských, kulturních a sportovních akcí, jedná-li se o veřejně
přístupnou akci s větším výskytem osob, lze vodit psy pouze na vodítku.

2,

Splnění povinností stanovených v odst. 1., tohoto článku zajišt'uje fyzická osoba, která
má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem2),

3,

Osoby uvedené v odst. 2 tohoto článku jsou rovněž povinny zajistit, aby pes
nezneČiŠťovalveřejné prostranství a neprodleně odstranit exkrementy způsobené psem
na veřejném prostranství,

l)
2)
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zákona ó. 12812000 Sb., o obcích (obecní ňizetti), ve znění pozdějších předpisů.

Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či dóprovázejíc-í osoba.

Čtánek 3
Vymezení prostor pro volné pobíhání psů
1,

Pro volné pobíhánípsů tj. bez vodítka se vymezují prostory mimo zastavěné části obce.

2.

Volné pobíhání psů v prostorech mimo zastavěné části obce je možnépouze pod
neustálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázejícípsa.

článek 4
zrušovací ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se rušíobecně závazná vyhláška obce Panenské
Břežany č, 312007 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Panenské
Břežany, ze dne 29. srpna 2007.

ělánek 5
Účinnost
Tato obecnězávazná vyhláška nabývá účinnosti15. dnem po dnivyhlášení.
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