Obec Komárov
Obecně závazná vyhláška obce Komárov č. 6/2005
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
Zastupitelstvo obce Komárov schválilo na svém 29. zasedání dne 5. 4. 2005 na základě ustanovení
§ 10 d) a v souladu s § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví omezující opatření při
chovu a držení psů v obci Komárov:
Článek 1
Úvodní ustanovení
1.

2.

Účelem této vyhlášky je zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, bezpečnosti
osob, udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, ochrana veřejné zeleně
a zařízení obce sloužící potřebám veřejnosti.
Podmínky chovu a povinnosti chovatelů (držitelů zvířat) jsou upraveny zvláštními
předpisy.1)
Článek 2
Opatření k evidenci psů

1.

Každý držitel psa je povinen nejpozději do jednoho měsíce od nabytí této vyhlášky nebo
nejpozději do tří měsíců od nabytí psa do svého vlastnictví, provést jeho oznámení na
obecním úřadě v Komárově.
Článek 3
Omezující opatření


Nepovoluje se:

1. vodit či vnášet psa do veřejně prospěšných budov, na dětská hřiště, pískoviště a okolí míst
a zařízení sloužící dětem,
2. nechat volně pobíhat nezajištěná zvířata na veřejném prostranství v zastavěných částech
obce,
3. ponechávat čekající psy na veřejném prostranství, zejména před obchody, bez ochranného
košíku a nepřipoutané v bezpečné vzdálenosti od kolemjdoucích osob či zvířat, venčit psy
na veřejných chodnících, parkovištích a květinových záhonech.
Článek 4
Právní zodpovědnost


Držitel psa je odpovědný:

1. za volný pohyb nezajištěného zvířete na veřejném prostranství, jeho vnikání na místa, kde je
touto vyhláškou stanoven zákaz vodění psů a za jeho ohrožování nebo obtěžování občanů.
Za nezajištěné zvíře se považuje takové, které není opatřeno ochranným košíkem a není
vedeno na vodítku,
2. za jeho chování a jednání, případně za jeho reakci na dráždění, nejde-li o přiměřené chování
psa. Za přiměřené chování se považuje chování psa při ochraně majetku či osoby.

3. Za znečištění , poškození a jiné následky venčení psa na veřejném prostranství nebo veřejně
prospěšném zařízení.
Článek 5
Zabraňující opatření
1. Zvířata volně pobíhající na území obce Komárov mohou být ve veřejném zájmu odchyceny.
2)

2. Odchyt toulavých zvířat může provádět pouze právnická nebo fyzická osoba pověřena
prováděním veterinárních asanačních úkonů. Osoba, již byl povolen výkon takové činnosti,
provádí odchyt na žádost obecního úřadu nebo Policie ČR, je-li odchyt v zájmu ochrany lidí
a zvířat, popřípadě v jiném veřejném zájmu. 3)
Článek 6
Kontrola a sankce
1. Kontrolu dodržování této vyhlášky provádějí pověření členové zastupitelstva obce.
2. Porušení povinností stanovených touto vyhláškou bude posuzováno jako přestupek,4)
nepůjde-li o trestný čin.
Článek 7
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.
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místostarosta obce
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- zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a změně souvisejících předpisů (veterinární zákon)
- vyhláška Mze. č. 286/1999 Sb., kterou se provádí ustanovení veterinárního zákona, o zdraví zvířat
a jeho ochraně, o veterinárních podmínkách dovozu,vývozu a tranzitu veterinárního zboží,
o veterinární asanaci a o atestačním studiu
- zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, §§ 3, 127 a 415
- zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších změn a doplňků
- zákon č. 166/1999 Sb., § 42 odst. 1)
- zákon č. 200/1990 Sb., § 47 odst. 1. písm. d), § 48, § 49 odst. 1 písm. b).

