Obecně závazná vyhláška obce Moravany č. 4/2007,
kterou se stanoví povinnost k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
a upravují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích obce Moravany
Zastupitelstvo obce Moravany se na svém zasedání dne 20.6. 2007 usnesením č. 5/65 usneslo
vydat na základě § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s § 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
(dále jen „ vyhláška" ):
Čl. 1
Vyhláška je vydávána k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví občanů, ochrany jejich
majetku a k zajištění čistoty a pořádku v obci v souvislosti s volným pohybem psů na
veřejném prostranství obce.
Čl. 2
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu
s ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku
Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s ochranou
bezpečnosti, zdraví a majetku, je volný pohyb psů na veřejném prostranství.
Čl. 3
Vymezení pojmů
Volným pohybem psů na veřejném prostranství se rozumí pohyb psů, kteří nejsou vedeni na
vodítku, a to pod kontrolou nebo dohledem fyzické osoby či chovatele.
Čl. 4
Pravidla pro pohyb psů
1. Pro volný pohyb psů jsou vymezeny prostory vyznačené modře v příloze k této
vyhlášce.
2. Pes pohybující se na veřejných prostranstvích musí být označen identifikační
známkou.
Čl. 5
Postih za porušení vyhlášky
Porušení povinností stanovených touto vyhláškou bude postihováno podle zvláštních právních
předpisů.

Čl. 6
Tato vyhláška se nevztahuje na služební psy při jejich použití podle zvláštních právních
předpisů (např. Policie ČR ) a dále psy určené k doprovodu nevidomých osob.

Čl.7
Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Moravany č. 3/2007, kterou se stanoví povinnost
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a upravují pravidla pro pohyb psů
a domácích zvířat na veřejných prostranstvích obce Moravany.
Čl. 8
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
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