Vyhláška
Obecně závazná vyhláška obce Mouchnice č. 1/2002
o chovu a držení zvířat
Zastupitelstvo obce Mouchnice dne 7.6.2002 v souladu s ustanovením
§ 84, ods.2, písm. i, zákona 128/2000 Sb.;o obcích ve znění pozdějších právních
předpisů schválilo vydat dle ustanovení §10, písm.b,téhož zákona tuto obecně
závaznou vyhlášku

Čl.l - úvodní ustanovení
1/Tato vyhláška upravuje chov a držení zvířat na území obce Mouchnice
2/Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické i právnické osoby,kteří na
území obce Mouchnice mají chov a držení zvířat.
Čl.2- základní pojmy
Podle zákona č.87/1987 Sb.,o veterinární péči ve znění pozdějších
platných předpisů a vyhlášky č.117/1987 Sb. se rozlišují pojmy:
"Zvířata" - skot, prasata, ovce, kozy, hrabavá a vodní drůbež,lichokopytníci, psi,
kočky, králíci, kožešinová a laboratorní zvířata, včely, ryby, korýši a
měkkýši, plazy, obojživelníci a jiné divoce žijící a zdomácnělé druhy zvířat.
"Hospodářská zvířata" - koně,skot,ovce,kozy,hrabavá a vodní
drůbež,lichokopytníci,
králíci,kožešinová zvířata,včely a ryby.
Čl. 3 - podmínky chovu zvířat
1/Chovat jakékoliv zvíře je povoleno s vyjímkami uvedenými v dalších článcích
této vyhlášky, jen pokud chov nezpůsobí hygienické nebo zdravotní
závady,neohrožuje čistotu a bezpečnost v domech a na veřejných
prostranstvích,neobtěžuje obyvatele domů.
2/Chovatelé(právnické a fyzické osoby) jsou povinní při chovu zvířat, ato i
přechodném, důsledně se řídit pravidly veterinírní péče a vytvářet optimální

podmínky z hlediska životního prostředí,ošetřování a výživy,popř.i plemenitby
zvířat,k zajištění jejich dobrého zdravotního stavu.
3/Chovem zvířat nesmí být zhoršeny životní podmínky obyvatel,nesmí docházet
k obtěžování zápachem na míru přiměřenou poměrům,hlukem,nadměrným
výskytem hmyzu.Nesmí dojít ke znečištění půdy,povrchových a podzemních
vod.

4/Každý chovatel musí provést taková opatření,aby zabránil úniku zvířat na cizí
pozemky.
5/Je zakázáno ponechávat zvířata volně pobíhat na veřejném prostranství.
6/Je zakázáno týrání zvířat.
Čl. 4 - Chování psů,koček a jiných domácích zvířat
1/Držitel/chovatel/ zvířete je povinnen:
a/ udržovat zvíře v čistotě
b/ dbát, aby zvíře neznečišťovalo a nepškozovalo veřejná prostranství a
zařízení
c/ odstranit zvířetem způsobenou nečistotu
d/ dostavit se k povinnému očkování a k prohlídce při zjevném
onemocnění
e/ dát zvíře,které pokousalo nebo jinak někoho poranilo, neprodleně
prohlédnout veterinárním lékařem a dodržet nařízená veterinární ochranná
opatření.
2/Chovatel /držitel/ psa je povinnen:
a/ každého psa přihlásit do 15 - ti dnů od jeho nabytí do evidence
obecního úřadu v Mouchnicích a ze psů starších 6 měsíců platit poplatek podle
vyhlášky
obce Mouchnice č. 3 o místních poplatcích.
b/ označit psa evidenční známkou
c/ na veřejných prostranstvích a ve veřejných zařízeních opatřit psa
náhubkem a vodit na vodítku.
Čl. 5 - Chov hospodářských zvířat

1/ Pro chov hospodářských zvířat je chovatel povinnen zařídat stavbu( zařízení)
podléhající stavebnímu řízení, jehož rozsah stanoví příslušný stavební úřad v
souladu se stavebvním zákonem a souvisejícími předpisy.
2/ Objekty a zařízení určená k chovu hospodářských zvířat je chovatel povinnen
udržovat v čistotě a v souladu s platnými právními předpisy, zejména
veterinárními
hygienickými a ochrany živitního prostředí.
Čl. 6 - ustanovení společná
1/ Nález živého zvířete na veřejném prostranství, jehož volný pohyb tato
vyhláška zakazuje, je nutné neodkladně ohlásit na OU v Mouchnicich. Odchyt
zvířat toulavých a volně pobýhajících provádějí pověřené právnické nebo
fyzické osoby.
2/ Uhynutí a nález uhynulého zvířete je povinnem majitel nebo nálezce hlásit
neprodleně Okresní veterinární správě ve Vyškově.Likvidaci uhynulých zvířat
provádí veterinární asanační ústav.

Čl. 7 - sankce
Porušení ustanovení této vyhláškybude postihováno podle zákona č.200/1990
Sb.,o přestupcích ,ve znění pozdějších právních předpisů, zák.č.128/2000 Sb. o
obcích,
ve znění pozdějších platných předpisů, popř.dle zvláštních zákonů.
Čl. 8 -účinnost vyhlášky
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 8.6.2002
Zdeněk Gregor
zástupce starosty
vyvěšeno dne :
sňato dne :

Jiří Janovský
starosta obce

