Obecně závazná vyhláška obce Rybí
č. 1 / 2004

o zabezpečení veřejného pořádku a čistoty
při držení psů a zákazu volného pobíhání psů

Zastupitelstvo obce Rybí schválilo dne 25.3.2004 v souladu s ustanoveními § 24 odst. 2 zákona
č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a § 10 písm. c)
a § 84 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Vymezení pojmů
Pro účely této obecně závazné vyhlášky se rozumí:
1/ veřejným prostranstvím – všechny, ulice, chodníky, veřejná zeleň a další prostory přístupné každému
bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru
2/ prostorem přístupným veřejnosti – prostory a stavební díla přístupná veřejnosti, pohostinská, kulturní a
sportovní zařízení, hřbitov, školy a školská zařízení, která jsou ve vlastnictví obce
3/ držitelem

-

fyzická nebo právnická osoba, která vlastní, chová nebo má v držení psa

4/ průvodcem

-

osoba provázející psa.

Čl. 2
Rozsah působnosti
1/ Ustanovení této obecně závazné vyhlášky se vztahují na celé území obce Rybí.
2/ Úprava obsažená v této obecně závazné vyhlášce se týká povinností při držení psů a povinností
při pohybu psů.

Čl. 3
Podmínky pro pohyb psů
1/ Volný pohyb psů, není-li dále stanoveno jinak, se zakazuje na místech, která slouží veřejnému užívání,
zejména na pozemních komunikacích včetně přilehlé zeleně, dále na všech ulicích a chodnících (včetně
vchodů a vjezdů do domů a garáží), odstavných plochách, stezkách, cyklostezkách, parcích, veřejné
zeleni, sportovištích, dětských hřištích a pískovištích, zeleni a sportovištích před školskými zařízeními
a na dalších místech opatřených upozorněním na zákaz vodění zvířat.
2/ Držitel nebo průvodce psa je povinen:
a) zabezpečit psa tak, aby na místech, uvedených v odstavci 1/ tohoto článku, volně nepobíhal a ani
jinak neohrožoval nebo neobtěžoval občany, tj. zejména vést psa na vodítku, v případě potřeby
nasadit psovi náhubek, usměrňovat chování psa povely
b) zamezit psům vstup do prostoru přístupným veřejnosti.
3/ Volný pohyb psů je povolen na veřejném prostranství, a to na pozemcích parc.č. 908/3 a 908/4,
které jsou v majetku obce.

Čl.4
Zajištění čistoty
Držitel nebo průvodce psa je povinen zajistit, aby pes svými exkrementy neznečišťoval veřejná prostranství a
prostory přístupné veřejnosti. Pokud ke znečištění dojde, je povinen bezodkladně zvířecí exkrementy
z těchto míst odstranit.

Čl. 5
Společná ustanovení
1/ Odchyt toulavých psů je prováděn v zájmu ochrany zdraví lidí i zvířat nebo veřejného pořádku či
v jiném veřejném zájmu. Odchyt toulavých psů provádí strážníci Městské policie Nový Jičín na základě
veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Obcí Rybí a Městem Novým Jičínem.
2/ Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou může být stíháno jako přestupek
podle zákona o přestupcích č.200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nejde-li o jiný správní delikt
postižitelný podle zvláštních předpisů nebo o trestný čin .
3/ Řízení ve věcech přestupků podle této obecně závazné vyhlášky budou vykonávat orgány města
Nový Jičín pro orgány obce Rybí na základě veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Rybí a městem
Nový Jičín o výkonu přenesené působnosti.
4/ Ustanovení čl. 3 a čl. 4 této obecně závazné vyhlášky se nevztahují na držitele psů se slepeckým
výcvikem tam, kde tito psi plní funkce, ke kterým jsou vycvičeni.

Čl. 6
Ustanovení zrušovací
Zrušuje se:
Obecně závazná vyhláška č.4/1991 o chovu a držení psů, koček a jiných domácích zvířat na území Rybí
ze dne 29.11.1991.

Čl. 7
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

………………………
Václav Pavelka
starosta

………………………
Jiří Honeš
místostarosta

Vyvěšeno: 26.3.2004
Sejmuto: 21.4.2004
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