
Obec Pavlínov

Obecne závazná vyhláška c. 6/2007,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psu na verejném prostranství v obci

Zastupitelstvo obce Pavlínova se na svém zasedání dne 9. 11. 2007 usnesením C. 912007
usneslo vydat na základe ust. § 24 odst. 2 zákona c. 246/1992 Sb., na ochranu zvírat proti
týrání, ve znení pozdejších predpisu, a v souladu s § 10 písmod), § 35 a § 84 odst. 2 písmoh)
zákona c. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zrízení), ve znení pozdejších predpisu, tuto obecne
závaznou vyhlášku:

CI. 1
Pravidla pro pohyb psu na verejném prostranství

1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psu na verejném prostranství 1)v obci:
a) na verejných prostranstvích v obci, vyznacených v príloze k této obecne

závazné vyhlášce na mapce, je možný pohyb psu pouze na vodítku a
náhubkem.

b) Na verejných prostranstvích v obci, vyznacených na mapce v príloze k této
obecne závazné vyhlášce, se zakazuje výcvik psu.

2. Splnení povinností stanovených v odst. 1 zajištuje fyzická osoba, která má psa na
verejném prostranství pod kontrolou ci dohledem 2).

1) § 34 zákona c. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zrízení), ve znení pozdejších predpisu
2)Fyzickou osobou se rozumí napr. chovatel psa, jeho vlastník ci doprovázející osoba
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CI. 2
Úcinnost

Tato obecne závazná vyhláška obce nabývá úcinnosti dnem 1. 1. 2008.

\~'~~r""",

' ;~Ktostabosta

Vyvešeno na úrední desce dne: 1J 11. i/NJ1

Sejmuto z úrední desky dne:

Príloha c.l k obecne závazné vyhlášce obce Pavlínova c. 6/2007, kterou se stanovují
pravidlapropohybpsuna verejnémprostranstvív obciPavlínov.

Výcet verejných prostranství v obci, na nichž se uplatnuje regulace dle ust. cI. 1 písmoa) a b)
obecne závazné vyhlášky obce.
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