OBEC POLNÁ NA ŠUMAVĚ
Obecně závazná vyhláška Obce Polná na Šumavě
č. 3/2016,
kterou se stanovují pravidla pro chov drobných zvířat a pro pohyb psů na
veřejném prostranství v obci Polná na Šumavě .

Zastupitelstvo obce Polná na Šumavě se na svém zasedání dne 13. 7. 2016 usneslo vydat
na základě ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 10 písm. a) a d), § 35 a §84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku:

Čl. 1
Povinnosti vyplývající z chovu drobných zvířat
Chovatelé zvířat jsou povinni si počínat tak, aby chov zvířat nemohl ohrožovat čistotu a
veřejný pořádek obce a všech jejích částí.

Čl. 2
Pravidla pro pohyb psů a drobných zvířat na veřejném prostranství
1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů a drobných zvířat na veřejném
prostranství 1) v obci:
a) Na veřejném prostranství obce vymezené v příloze této vyhlášky je možný
pohyb psů pouze na vodítku nebo s náhubkem v doprovodu osoby. Výjimku
tvoří oplocené zahrady.
b) Veřejným prostranstvím jsou všechny ulice, místní a účelové komunikace,
chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení,
tedy sloužící k obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto
prostoru.
c) Drobnými zvířaty se pro potřeby této vyhlášky rozumí zejména následující druhy
zvířat: skot, prase, kůň, koza, drůbež. Jejich volný pohyb na veřejném
prostranství je zakázán.

2. Splnění povinností stanovených v odst. 1. písm. a) zajišťuje fyzická osoba, která má psa
na veřejném prostranství pod kontrolou či dozorem. 2)
3. V případě, že dojde ke znečištění veřejného prostranství psem, je osoba doprovázející
psa povinna bez zbytečného odkladu způsobenou nečistotu odstranit.
4. Volný pohyb psů bez vodítka a náhubku je možný mimo vymezené veřejné prostranství
v příloze této vyhlášky, avšak pouze v doprovodu nebo pod dozorem osoby.
5. Povinnosti uvedené v odst. 1 písm. a) se nevztahují na držitele služebních psů při jejich
použití podle zvláštních předpisů, na držitele psů, kterými jsou osoby nevidomé, osoby
s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných
zdravotních výhod.

Čl. 3
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.
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HANZLÍK Dušan

PAVLÍČEK Jaroslav

místostarosta

starost

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:

1)
2)

§ 34 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Rozumí se fyzická osoba – např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba

Příloha :
Vyznačení lokalit (mimo oplocených zahrad), kde platí povinnost mít psa na vodítku
Část obce Polná na Šumavě

Část obce Květušín

Lokality s povinností mít psa na vodítku

