Obecně závazná vyhláška
obce Petrov
č. 3/2010
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Petrov
a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
Zastupitelstvo obce Petrov se na svém zasedání dne 20.5.2010 usneslo vydat na základě
ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších

předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm.a) a d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve zněni pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku:

ČI. 1
Pravidla pro pohyb psú na veřejném prostranství

1. Na veřejných prostranstvích v obci, je možný pohyb psú pouze na vodítku.
2. Pro volné pobíhání psů se vymezují následující prostory: Za Baťovým kanálem směrem

k lesu, po pravé straně - prostor ohraničený polní cestou (směr Strážnice) a
odvodňovacím kanálem před Starou Morávkou. Prostor bude označen cedulemi
povolující volný pohyb psu.
3. Volné pobíhání psů v prostorech uvedených v odst. 2 je možné pouze pod neustálým
dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa1. Volně pobíhající pes musí být
opatřen náhubkem.
ČI. 2

Zákaz vstupu se psy
Je zakázáno vodit psy na tato veřejná prostranství:
a) Hřiště TJ Sokol u Plží

b)
c)
d)
e)

Dětské hřiště u Baťova kanálu
Dětské hřiště na zahradě Základní školy v Petrově
Zahrada Základní školy v Petrově
Zahrada Mateřské školy v Petrově

f) Požární nádrž u vlakového nádraží

ČI. 3

1. Splnění povinností stanovených v této vyhlášce zajišťuje osoba doprovázející psa.
2. Povinnosti stanovené touto vyhláškou se nevztahují na osoby, jejichž pes má slepecký
výcvik a plní povinnosti, ke kterým je vycvičen (tzv. asistenční pes), příslušníky Policie
ČR,Celní správy a příslušníky Armády ČR, kteří používají psa při výkonu služby.
1 fyzická osoba, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem

ČI. 4
Kontrolu plnění povinností uvedených ve vyhlášce vykonávají pověřené osoby.“

ČI. 5

Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.7.2010

Eva Mlýnková
místostarostka

Vyvěšeno na úřední desce dne:24.5.2010
Sejmuto z úřední desky dne:
9.6.2010
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Příloha č.1 k Obecně závazné vyhlášce Obce Petrov č. 3/2010, kterou se stanovují pravidla
pro pohyb psu na veřejném prostranství v obci Petrov.

Grafické znázornění prostranství v obci, na nichž se povoluje volný pohyb psu :

