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OBEC MOUCHNICE
Obecn závazná vyhláška
obce Mouchnice
. 2 / 2012
kterou se stanovují pravidla pro pohyb ps na ve ejném prostranství v obci
Mouchnice
Zastupitelstvo obce Mouchnice se na svém zasedání dne 12. 12. 2012 usneslo vydat na
základ ust. § 24 odst. 2 zákona . 246/1992 Sb., na ochranu zví at proti týrání, ve zn ní
pozd jších p edpis , a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona
. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis , tuto obecn
závaznou vyhlášku:
l. 1
Pravidla pro pohyb ps na ve ejném prostranství
1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb ps na ve ejném prostranství1) v obci:
a) na ve ejných prostranstvích v obci, vyzna ených v p íloze k této obecn závazné
vyhlášce , je možný pohyb ps pouze na vodítku a pod dozorem osoby schopné psa
zvládnout.
b) na ve ejných prostranstvích v obci, vyzna ených na mapce v p íloze k této obecn
závazné vyhlášce, se zakazuje výcvik ps
2. Spln ní povinností stanovených v odst. 1 zajiš uje fyzická osoba, která má psa
na ve ejném prostranství pod kontrolou i dohledem2).

l. 2
Zrušovací ustanovení
Touto obecn závaznou vyhláškou se ruší obecn závazná vyhláška obce Mouchnice
1/2002 o chovu a držení zví at.

1)
2)

§ 34 zákona . 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis .
Fyzickou osobou se rozumí nap . chovatel psa, jeho vlastník i doprovázející osoba.

.

l. 3
Ú innost
Tato obecn závazná vyhláška nabývá ú innosti dne 1. 1. 2013.

…………….
Jana Kudli ková
místostarosta

………………
Ji í Janovský
starosta obce

Vyv šeno na ú ední desce dne: 13.12.2012
Sejmuto z ú ední desky dne:

P íloha k obecn závazné vyhlášce obce Mouchnice . 2/2012, kterou se stanovují pravidla
pro pohyb ps na ve ejném prostranství v obci Mouchnice.

Vý et ve ejných prostranství v obci, na nichž se uplat uje regulace dle ust. l. 1 písm. a) a b)
obecn závazné vyhlášky obce Mouchnice – dle místního názvu: „Kaplánky“, „Jest abská“,
„Náves“, „Drahy“, „Kouty“, „Mezírka“, „Požáry“, „ U potoka“ a ostatní zastav né plochy v obci.

