OBEC DRŽKOV
Obecně závazná vyhláška č. 1/2010,
o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a o vymezení prostor pro volné
pobíhání psů
Zastupitelstvo obce Držkov se na svém zasedání dne 18. Listopadu 2010 usneslo vydat na základě
§ 10, písm.d), § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a § 24, odst.2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1) Tato obecně závazná vyhláška upravuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství.
2) Veřejným prostranstvím se pro účely této vyhlášky rozumí veřejná prostranství uvedená
v příloze č.1.
Čl. 2
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
Pes, který se pohybuje na veřejném prostranství musí být veden na vodítku.
Prostranství pro volné pobíhání psů se nevymezuje.
Čl. 3
Závěrečná a zrušující ustanovení
1) Tato vyhláška se nevztahuje na služební psy při jejich použití podle zvláštních předpisů a
dále na psy určené k doprovodu nevidomých osob.
2) Ruší se Vyhláška 1/2005 o držení psů, hospodářského a domácího zvířectva ze dne
13.10.2005.
3) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1. ledna 2011.
Příloha č. 1 - Seznam veřejných prostranství

………….………
Dana Němcová v.r.
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 15.12.2010
Sejmuto z úřední desky dne:17.1.2011

Příloha č. l

..…..……………
Jiřina Voláková v.r.
starostka

k OZV č. 1/2010
Seznam veřejných prostranství

1)
2)
3)
4)
5)

Chodníky v celé obci
Park u pošty a park u kostela
Parkoviště u pošty
Parkoviště u Hásků
Všechny místní komunikace
ppč., 2356
ppč. 2347/2-2351/3
ppč. 2357/2
ppč. 2342/1
ppč. 2341
ppč. 2340-2341-2343
ppč. 2347/1
ppč. 2331/2-2333-2334/1
ppč. 2334/1-2337
ppč. 2334/1
ppč.2422/2
ppč. 6/1
ppč. 340/2,340/43
ppč. 2330
ppč. 325/2
ppč. 325/5
ppč. 2358
ppč. 2355
ppč. 2336
ppč. 2335-2347/3
ppč. 364/1
ppč. 364/3
ppč. 364/2
ppč. 366
ppč. 367/1

( Vyšehrad – Ramešovi)
( od OÚ pod kostel – Procházkovi – trafostanice)
(rozcestí u Mrkvičků – Jůnovi)
( Háskovi- Technosklo – Knopovi)
(Bujárkovi - Neumanovi- Boučkova chalupa)
(Technosko –Neumanovi – Jindrovi)
(Boučkovi – truhlárna)
(nad Technosklem- Bulvova stodola- Malý)
(Kozlíkovi – Krupkovi- Boučkova chalupa)
(Kouba – Bulvova stodola)
( Technosklo – Křížkovi – stará sokolovna)
(Mečířovi – pošta)
(Nová ulice – silnice k Zásadě)
(Kostel – kravín)
(pod hřbitovem – Kousalovi)
(u koupaliště)
( Kostel– Šubrovi – Jůnovi)
(u Chomičů)
(nad pekárnou)
(Hozdovi – pod OÚ –Mrvovi-Polmanovi)
(Prostor před KTD – se souhlasem TJ Sokol)
(Prostor za KTD– se souhlasem TJ Sokol)
(Prostor vedle KTD– se souhlasem TJ Sokol)
(Prostor vedle hřiště – alej– se souhlasem TJ Sokol)
(Hřiště – se souhlasem TJ Sokol)

