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Obecně záv azná vyh Iáška
obce Přestavlky u Čerčan
é.112012,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psŮ na veřejném prostranství v Části obce
přestavlky u Čerčan,a kterou se dále stanoví některé povinnosti k zajiŠtěníudrŽování
čistoty utic a jiných veřejných prostranství a k zabezpeČenímístníchzáleŽitostí
veřejného pořádku
Zastupitelstvo obce Přestavlky u Čerčanse na svém zasedání dne 15.10,2012 usneslo vYdat
nazákladě ustanovení § 10 písm. a) a c) zákonač, 12812000 Sb., o obcích (obecní zřizenÍ),
ve znění pozdějších předpisů a § 24 odst. 2 zákona ó, 24611992 Sb., na ochranu zvířat Proti

týrání,veznění pozdějšíchpředpisů,avsouladusustanovením§lOPÍsm.d),§35a§84
odst. 2) písm. h) zákona é. 128t2oOO Sb., o obcích (obecní zřízenÍ), ve znění pozdějŠÍch
předpisů, tuto obecné závaznou vyhlášku:

cl.

1

Pravldla pro pohyb psů na veřejném prostranství

1.

Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranstvÍl)v obci:
a) na veřejných prostranstvích v části obce Přestavlky u ČerČans místnímnázvem
Borka uvedených v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky je moŽný PohYb vŠech

b)

psů pouze na vodítku,

na veřejných prostranstvích v části obce Přestavlky u ČerČans místnímnázvem
Borka uvedených v příloze č. 1 této obecně závazné vyhláŠky je moŽný PohYb PsŮ
vykazujících vzhled a vnějšíznaky plemen vyjmenovaných v příloze Č. 2 k této
obecně závazné vyhlášce pouze na vodítku a s funkčnímnáhubkem.

2.

Splnění povinností stanovených

v

odst. 1 zajišt'uje fyzická osoba, která má Psa

na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem2), dále jen ,,fyzická osoba".

čl. z
povinností k zabezpečenímístních záleŽitostí veřejného Pořádku
Stanovení jiných
á x udžováníčistoty ulic a jiných veřejných prostranství

1.

Fyzickým osobám se zdůvodu zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných
přostránství ukládá povinnost zajistit, aby pes neznečišťovalveřejné prostranství v obci
'přestavlky
u čerčaň,v případě, že přesto dojde ke znečistěníveřejného prostranství
exkremeňty psa, jsou tyto osoby povinny neprodleně znečištěníodstranit.

(obecní zíizertí),ve znění pozdějších předpisů.
') 5 34 zákona ó. 12812000 Sb., o obcích
psa, jeho vlastník či doprovrizející osoba (pruvodce).
chovatel
např.
rozumí
se
osobou
Ěyzickou
')

2.

a
J.

Fyzickým osobám se z důvodu ochrany před narušením veřejného pořádku v obci a
k zajištění udžování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství zakazuje přivádět psy na
dětské hřiště a pískovištézřízenéu budovy Obecního úřadu Přestavlky u CerČan, které
jezařízením obce Přestavlky u Čerčansloužícímpotřebám veřejnosti.
Chovatelé zvířat chovaných v zájmových chovech na územíobce Přestavlky u Čerěan
jsou z důvodu ochrany pied narušenímveřejného pořádku v obci a k zajištění udŽování
'eistoty
ulic a jiných veřejných prostranstvi povinni učinit opatření proti Úniku chovaných
zvířat. Tím není dotčena jejich povinnost podle zvláštního zákona,

čl. a
7ávéreéná ustanovení
l.

v

Ustanoveními této obecně závazné vyhlášky nejsou dotčeny povinnosti chovatele podle
zvláštníchpředpisů, zejména zákonač.24611992 Sb., o ochraně zvířat proti týránÍ, ve
znění pozdějších předpisů a odpovědnost chovatele, vlastníka nebo prŮvodce psa za
škodu způsobenou psem na zdraví a majetku podle Občanskéhozákoníku, v Platném
znění.

)

povinnosti stanovené v této obecně závazné vyhlášce se nevztahují na situace, kdY Pes
je psem zvláštního určenípodle zvláštních předpisů a současně je ve výkonu sluŽbY (tj.
pes slepecký, zdravotnický, asistenční,služebnípes policie, celní správy, ozbrojených sil
a ozbrojených sborů), s výjimkou psů loveckých pohybujících se na nehonebních
pozemcích.

3.

Tato obecn ě závazná vyhláška nabývá účinnosti15. dnem po dni jejího vYhláŠenÍ.

1T,*,,,'/.
Bc, Ladislav Bursík
starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
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Příloha č, 1 obecně závazné vyhlášky obce Přestavlky u Čerčanč.lt2012

Veřejná prostranství v části obce Přestavlky u Čerčans místnímnázvem Borka, na
nichž je možný pohyb všech psů jen na vodítku a psŮ vykazujících vzhled a vnějŠÍ
znaky plemen vyjmenovaných v příloze č. 2 k této obecné závazné vyhlášce pouze na
vodítku a s funkčnímnáhubkem

Všechny nížeuvedené pozemky se nacházejí v k. ú, obce Přestavlky u Čerčana jsou
zapsány v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Benešov.
Parc. é.448
Parc.č. 44915

L

Parc.č, 45111

Parc.č. 451128
Parc.č. 45211
Parc,č. 453/1 část
Parc.č. 453114
Parc,č, 45812
Parc.č. 46011
Parc.č. 46013
Parc.č. 460123
Parc.č. 460128
Parc.ě.460/30
Parc.č. 46214

Parc.č, 46218

V'

Parc.ě. 46312
Parc.č, 463110

Parc.č. 463111
Parc.č. 463113
Parc.č. 46615
Parc,č, 466118
Parc.č. 466128
Parc,č, 943

Příloha č. 2 obecně závazné vyhlášky obce Přestavlky u Čerčanč, 112012
Vyj menovaná plemena psú

Y-

Americká akita
Americký buldog
Americký pitbulteriér
Americký staffordšírskýbulteriér
Americký staffordšírskýteriér
Anglický bulteriér
Anglický buldog
Argentinská doga
Bandog
Bordeauxská doga
Brazilský fila
Bulmastif
Bulteriér
ca de Bestiar
canne corso de cannaria
canne corso de Malorca
canne corso ltaliani
čauóau
Dobrman
Kanárská doga
Kavkazský pastevecký pes
Mastif
Miniaturní bulteriér
Neapolský mastin
Německý ovčák
Perra de pressa Cannario
Perra de pressa Malorquin
Rhodézský ridgeback
Rotvajler
Staffordšírskýbulteriér
Středoasijský pastevecký pes
Šarpei
Španělský mastin
Tossa lnu

