Obecně závazná vyhláška obce Dubenec
č. 2/2012

o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství
a vedení evidence psů
Zastupitelstvo obce Dubenec vydává dne 08.06.2012 usnesením číslo 209/2012 – 20. ZO na
základě § 24 odst. 2 s § 13b odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. 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
Obec Dubenec touto vyhláškou stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
v obci a zavádí evidenci psů a jejich chovatelů.
Článek 2
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1. Na veřejných prostranstvích1 v obci musí být pes označen identifikační známkou, kterou
jeho držitel obdrží od Obecního úřadu Dubenec při úhradě místního poplatku ze psů.
1

Podle § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jsou veřejným
prostranstvím všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému
bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
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2. Splnění povinnosti stanovené v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která má psa
na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem2.
Článek 3
Evidence chovatelů psů
1. Obec Dubenec prostřednictvím Obecního úřadu v Dubenci vede evidenci chovatelů psů a
psů označených způsobem dle této obecně závazné vyhlášky (dále jen „evidence“).
2. Chovatel psa je povinen do 30 dnů ode dne, kdy pes dosáhne tří měsíců věku, přihlásit jej
do evidence. Při přihlášení do evidence chovatel uvede své jméno a příjmení, datum
narození a údaj o trvalém pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o
právnickou osobu, dále identifikační údaje psa a kontaktní údaje pro případ ztráty psa.
3. Identifikačními údaji psa jsou jméno, datum narození, plemeno, pohlaví a barva psa,
případně zvláštní znamení psa.
4. Pro účely evidence je chovatel psa povinen Obecnímu úřadu v Dubenci ohlásit ukončení
chovu psa na území obce Dubenec, ztrátu či únik psa, a to nejpozději do 30 dnů ode dne,
kdy tato skutečnost nastala.
Článek 4
1.
2.
3.

Nesplnění povinností stanovených touto vyhláškou lze postihnout podle zvláštních
právních předpisů3.
Povinnosti stanovené touto obecně závaznou vyhláškou se nevztahují na osoby, jejichž
psi se na území obce Dubenec nezdržují trvale a zdržují se zde pouze výjimečně.
Přihlášení do evidence dle dosavadní obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 se považuje za
přihlášení do evidence dle článku 3.
Článek 5

1. Dnem účinnosti této obecně závazné vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2011,
o označování psů na území obce Dubenec, která byla schválena dne 05.05.2011.
2. Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dne 30.07.2012.
Jaroslav Huňat, v.r.
……………………………
Jaroslav Huňat
starosta

Kateřina Burešová, v.r.
………………………..
Kateřina Burešová
místostarostka

Vyvěšeno na úřední desce dne: 9.7.2012
Sejmuto z úřední desky dne:
Na elektronické úřední desce zveřejněno od: 9.7.2012
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Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba.

Za nesplění povinností stanovených v této obecně závazné vyhlášce lze dle § 27 odst. 10 písm. c) a § 27a odst.
17 písm. c) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, uložit pokutu
až do výše 50 tisíc Kč.

