Obecně závazná vyhláška obce Kamýk nad Vltavou
o zabezpečení veřejného pořádku a čistoty při chovu a držení
zvířat
na území obce Kamýk nad Vltavou

č. 3/2003
ze dne 15. prosince 2003
Zastupitelstvo obce Kamýk nad Vltavou přijalo dne 15. prosince 2003 podle odst. a) a c) a v
souladu s ustanovením § 35 a ustanovením § 84 odst.2, písm.i) zákona č.128/2000 Sb.,o obcích
tuto obecně závaznou vyhlášku .
čl.l.
Základní ustanovení.
1. Obec Kamýk nad Vltavou v zájmu ochrany veřejného pořádku a k zajištění udržování
čistoty ulic a jiných veřejných prostranství vydává souhrn pravidel při chovu a držení
zvířat na území obce Kamýk nad Vltavou.
2. Vyhláška se vztahuje na všechny fyzické a právnické osoby na území obce Kamýk nad
Vltavou, které se na tomto území zdržují.
čl.2.
Vymezení pojmů.
Pro účely této obecně závazné vyhlášky se rozumí zvířetem :
a) drobné a malé hospodářské zvíře (drůbež hrabavá,vodní, králíci, kožešinová zvířata apod.),
b) hospodářským zvířetem (koně, hovězí a vepřový dobytek, kozy, ovce apod.),
c) psi a kočky.
Pro účely této obecně závazné vyhlášky se rozumí :
a) veřejná zeleň - zeleň přístupná každému bez omezení
b) veřejná prostranství - uvedená dle zákona č.128/2000 Sb. o obcích v §34 / veřejným
prostranstvím se rozumí všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další
prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na
vlastnictví k tomuto prostoru /.
c) veřejně přístupný prostor - prostory a stavební díla přístupná veřejnosti, zejména
společné prostory obytných domů, zdravotnická, školská, pohostinská, kulturní a sportovní
zařízení, hřbitov, budovy úřadů státní správy a samosprávy, pošty a přístřešky zastávek veřejné
hromadné dopravy ,
g) veřejná zařízení - zařízení pro potřeby veřejnosti, zejména telefonní budky a stožáry
osvětlení .
čl.3.
Pohyb zvířat.
1. K zajištění veřejného pořádku, ochrany bezpečnosti, zdraví a majetku je zakázáno :
a) volné pobíhání zvířat na plochách veřejné zeleně a na všech dětských a sportovních hřištích,
b) pohyb psů bez vodítka a náhubku (kousavých a bojových plemen) ve veřejně přístupných
prostorech a na veřejných prostranstvích v zastavěné části obce s výjimkou oplocených
pozemků bez přístupu veřejnosti,

d) pobíhání psů po plochách květinové výsadby, dětských hřištích, pískovištích, hřbitovu a
budovách majetku obce,
e) znečišťovat veřejná prostranství exkrementy psů nebo jiných zvířat. Držitel psa, nebo
chovatel jiného zvířete eventuálně ten, jemuž je v daném okamžiku pes nebo jiné zvíře svěřeno,
je povinen odstranit z veřejného prostranství exkrementy psa nebo zvířete, které vede nebo
používá jako dopravní prostředek.
2. Na veřejném prostranství v zastavěné části obce se pes pohybuje v doprovodu svého
držitele, případně jiné osoby, pověřené majitelem.
3. Při pohybu jakéhokoliv zvířete na veřejném prostranství nese za něj zodpovědnost
jeho držitel nebo chovatel.
čl.4.
Sankční ustanovení.
1. Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou lze postihovat jako
přestupek 1) nebo jiný správní delikt 2), nejde-li o trestný čin.
čl.5.
Společná a závěrečná ustanovení.
1. Touto obecně závaznou vyhláškou nejsou dotčeny povinnosti stanovené zvláštními právními
předpisy. 3)
2. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2004.
3. Touto vyhláškou se zrušuje vyhláška obce Kamýk nad Vltavou č. 9/91 ze dne 1.1.1992.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1) § 46 odst.2 zákona č.200/1990 Sb. o přestupcích , ve znění pozdějších předpisů
2) § 58 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
3) Např.:
- přihlásit psa do evidence OU a zaplatit poplatek podle obecně závazné vyhlášky obce
Kamýk nad Vltavou, o místních poplatcích,
- odstranit uhynulé a mrtvě narozené zvíře podle §40 odst.4 zákona č.166/1999 Sb.,
o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů ,
- zajistit preventivní očkování psa proti vzteklině podle § 4 odst.1 písm.f) zákona č.166/
1999 Sb. ,o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů .
V Kamýku nad Vltavou dne 15.12.2003

..................................................................
starosta obce
vyvěšeno dne :
sejmuto dne :

...............................................................
místostarosta obce

