Město Poběžovice
Obecně závazná vyhláška č. 02/2015,
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2009 o pohybu psů a
jiného zvířectva na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku.
Zastupitelstvo města Poběžovice se na svém zasedání dne 16.12.2015 usneslo na
základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) a § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, a § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,
v platném znění, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 o pohybu psů a jiného zvířectva na
veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
se mění a doplňuje takto:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

V článku 2 odst. 2 se poslední věta vypouští a nahrazuje se větou:
„Konkrétní stanovení veřejného prostranství, na které se dále uvedená
opatření vztahují, je uvedeno v přílohách č. 1 a č. 2“.
Vkládá se nová příloha č. 2 k OZV č. 1/2009 veřejná prostranství částí
města Poběžovice.
V příloze č. 1 se vypouští seznam čísel pozemků v k.ú. Poběžovice veřejná prostranství.
V článku 3 odst. a) se vypouští celý text a nahrazuje se novým textem:
„ponechání psů a jiných domácích a hospodářských zvířat (např. slepice,
ovce, kozy, skot, koně), (dále jen zvířata), volně pobíhat bez dozoru na
veřejném prostranství“.
V článku 4 odst. 2 se vypouští první věta a nahrazuje se větou: „Zvířata se
mohou pohybovat na veřejném prostranství pouze pod dozorem
odpovědné osoby (vlastník nebo držitel zvířat)“.
V článku 5 se vypouští první věta a nahrazuje se větou: „Povinnosti pro
pohyb psů stanovené touto obecně závaznou vyhláškou se nevztahují na:“
V článku 5 se vypouští celý odst. b) a nahrazuje se větou: „osobou
nevidomou, osobou s těžkým nebo zvlášť těžkým postižením pohybového
a nosného aparátu, která je držitelem průkazu osoby se zdravotním
postižením označeným symbolem ZTP nebo ZTP/P“.
Článek 2
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po jejím vyhlášení.

………………………………….
Mgr. Hynek Říha, starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 17.12.2015
Sejmuto z úřední desky dne: 4.1.2016

……………………………..
Pavel Veselák, místostarosta

