OBEC HUSLENKY
----------------------------Obecně závazná vyhláška
č. 1/2011
UPRAVUJÍCÍ POHYB PSŮ NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH
Zastupitelstvo obce Huslenky se na svém zasedání dne 20. června 2011 usneslo vydat na
základě § 24 písm. b) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku:

Článek 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška upravuje pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích na území
obce Huslenky.

Článek 2
Vymezení pojmů
Pro účely této obecně závazné vyhlášky se veřejným prostranstvím rozumí náves, všechny ulice,
chodníky, veřejná zeleň, parky, a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící
obecnímu užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. 1

Článek 3
Prostory se zákazem volného pobíhání psů
1.

Na prostorách uvedených v tomto odstavci, je osoba doprovázející psa povinna
zabezpečit jej vedením na vodítku, případně i s nasazeným košíkem (náhubkem) tak, aby
pes neobtěžoval jiné osoby a zvířata, neohrožoval jejich životy, zdraví a majetek.
a) veřejná prostranství – náves obce, chodníky, areál hřbitov, prostor u prodejny
samoobsluhy Jednoty SD Vsetín v dolní a horní části obce , areál základní školy a areál
mateřské školy, prostor v okolí vlakových a autobusových zastávek,
b) cesty - veškeré veřejně přístupné komunikace (tedy silnice II. třídy Vsetín – Velké
Karlovice, silnice III. třídy v části nacházející se v katastru obce, místní a účelové
komunikace, cyklostezka a cyklotrasa nacházející se v katastru obce.
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c) ostatní prostory – sportovní areál TJ Sokol Huslenky, prostor
školního hřiště pod ZŠ na Bařinách, prostor okolí tvz. starého hřiště a střelnice.

2.

Na ostatních veřejných prostranstvích je možný volný pohyb psů, ale pouze pod přímým
dohledem a přímým vlivem osoby psa doprovázející.

Článek 4
Závěrečné ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška se nevztahuje na služební psy policie a celní správy pokud vykonávají
činnost v souvislosti s plněním pracovních úkolů2, dále záchranné psy při výkonu záchranných prací,
psy při doprovodu nevidomých osob a psy používané při výkonu práva myslivosti.

Článek 5
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 15. 7. 2011.

--------------------------------------Oldřich Surala
starosta obce Huslenky

---------------------------------------Mgr. Helena Jurčíková
místostarosta obce Huslenky

Vyvěšeno na úřední desce:

Sejmuto:
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např. zákon č. 553/1991 o obecní policii, zákon č. 212/19990 Sb. o ozbrojených silách ČR, celní zákon
č. 13/1993 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, zákon č. 555/1992 Sb. o vězeňské službě a justiční stráži
ČR.

