MULO č. j. 573/2017

MĚSTO LOŠTICE
Zastupitelstvo města Loštice
Obecně závazná vyhláška
č. 1/2017,
kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství na území
města Loštice

Zastupitelstvo města Loštice na svém zasedání dne 16. 03. 2017 vydalo usnesením
č. 19/26 ze dne 16. 03. 2017 na základě ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb.,
na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10
písm. a), c), 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
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
(1) Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
Loštice:

1)

ve městě

a) pes musí být na veřejném prostranství označen identifikační známkou. Identifikační
známka pro psy chované na územní města Loštice je vydávána v pokladně Městského
úřadu Loštice. Identifikační známka je nepřenosná na jiného psa.
b) na těchto níže uvedených veřejných prostranstvích města (vyznačených i v příloze č. 1 této
obecně závazné vyhlášky) je možný pohyb psů pouze na vodítku nebo s náhubkem:








c)

nám. Míru
ul. Žadlovická (od nám. Míru po křižovatku s ulicí Ztracenou)
ul. Ztracená (od Synagogy po křižovatku s ulicí Žadlovickou)
ul. Hradská (od nám. Míru po Domov u Třebůvky)
ul. Komenského včetně parkoviště
Malé nám. včetně prostor před Základní školou Loštice
ul. Moravičanská (od ul. Komenského po křižovatku s ul. Trávník)
ul. Trávník (od křižovatky s ul. Moravičanská po Mateřskou školu Loštice)
na veřejných prostranstvích ve městě (vyznačených i v příloze č. 1 této obecně závazné
vyhlášce) se zakazuje výcvik psů,

d) stanoví se povinnost neprodleně odstranit znečištění veřejného prostranství psími
exkrementy,

e) zakazuje se vstupovat se psy na dětská a sportovní hřiště, pískoviště a další plochy veřejné
zeleně označené upozorněním na zákaz vodění psů piktogramem, jehož vyobrazení tvoří
přílohu č. 2 této obecně závazné vyhlášky.
(2) Splnění povinností stanovených v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která má psa
na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem 2).

Článek 2
Zrušovací ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Loštice
č. 19/2002 ze dne 07. 10. 2002, o zajištění a udržování čistoty veřejných prostranství a
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s chovem a držením psů na
území města Loštice.
Článek 3
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

---------------------------------Jan Konečný
místostarosta

----------------------------------------Bc. Šárka Havelková Seifertová
starostka

„v. r.“

„v. r.“

1)

§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

2)

Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba.

Vyvěšeno na úřední desce městského úřadu dne:

17. 03. 2017

Sejmuto z úřední desky městského úřadu dne:………………………………….…..
Elektronická úřední deska dne:

17. 03. 2017

Příloha č. 1 k Obecně závazné vyhlášce č 1/2017.

Příloha č. 2 k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2017
Označení ploch se zákazem vodění psů

