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obecnězávaznávyhláška
ě.4/2007

obecně závazná vyhláškaobce HrochůvTýnec
č.412007,
prostransfuí
o pravidlechpohybupsůna veřejném
Zastupitelstvo obce Hrochův Týnec vydává dne 14. března2007 na zikJadě ustanovení$ 24
ods. 2 zákona č. 246l|992 Sb., o ochraně zviÍat Woti týrámi, ve zněni pozdějšíchpředpisů a v
souladu s $ 10 písm. d) a $ 84 odst. 2 písm. h) zrákonaě. 12812000S., o obcích (obecní zŤízení)'ve
zněnípozdějšíchpředpisůtato Pravidla pohybu psůna veřejnémprostranství.

čt.r

Předmět obecně závazné vyhlášky
Předmětem tétoobecně závazné vyhlášky je stanovenípravidel pro pohyb psůna všech veřejných
prostranstvích v obci Hrochův T;fnec a jeho částech Blížňovice, Blansko, Stíčanya Skalice a
vymezení prostorůpro volný pohyb psů.

Čt.z

Veřej néprostranství obce
Veřejným prostranstvímse rozumí podle $ 34 zákona ě. |2812000Sb. o obcích,ve zněni pozdějších
předpisů, všechnanáměstí, ulice, trŽiště,chodníky, veřejná ze|eřl, paÍky a dďší prostory přístupné
kaŽdémubez omezení.tedy sloužícík obecnémuuživánía to bez ohledu na vlastnictví k tomuto
prostoru.

čt.s
(1)
(2)
(3)

obec vydá bezplatně každémudržiteli psa po uhradě místníhopoplatku Ze psa identifikační
znárnku' kterou je na veřejnémprostranstvípes povinen nosit na obojku.
Na veřejných prostranstvích obce musí b1it pes veden na vodítku, pffpadně s ohledem na
povahu psa opatřen náhubkem, neníJi dále starrovenojinak.
Užitím niáhubku,vodítka nebo zniímky není dotčenaodpovědnost majitele psa, případnějeho
průvodce,za škodu nazdravi nebo na majetku psem způsobenou.

čt.a

Vymezení prostoru pro volné pobíhánípsů
obec vymezuje týo prostory jako pozemky urěenépro volnépobíhrání
psůza dohledu majitele či
průvodcepsa:
a)
odbočkaze si|nice na Trojovice směrem na Honbice (..k letišti)'p.č.|II7, k.ú.Hrochův Týnec
b)
bývalé dražnítěleso směrem na Skalici' zaěátek od Smetanovy ulice' p.č. 1099, k.ú.Hrochův
Týnec,p.č,.756,
k.ú.Blansko
c)
cestaz Blanska směremna Přestavlky' p.č.L034/I,742/I,74212,všev k.ú.Blansko
d)
v Blížňovicích cesta za posledním domem (Doudovi) podél řeky Novohradky proti proudu,
p.č.718, k.ú.Blížňovice
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cl.5

Sankce
Porušenípovinností stanovených touto obecně závaznou vyhlďkou bude postihoviíno podle
zvláštníchprávníchpředpisů.l

Čt.e

Závérečnáustanoveni
o zákazv volnéhopohybupsů,
Zrušujese obecnězávantávyhlaškaobce řIrochůvTýnec č,.312005,
ze dne 17.8.2005.
čl.l
Účinnost
Tato obecně závaznávyhláška obce nabývá účinnosti15. dnem následujícímpo jejÍm vyhlrášení.
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Milo{|av Besperát
starbstaobce

Vyvěšenonauřední desce dne:
Sejmuto z uřední desky dne:

předpisťt
ve zněnípozdějších
1 $ 46 odst.2 záil<ona
č.20011990
Sb.,o přestupcích,

