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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
OBCE ROŠTÍN č. 1/2012
kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a
vymezují prostory pro volné pobíhání psů.
Zastupitelstvo obce Roštín se na svém zasedání dne 29.3.2012 usneslo vydat na základě
ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění
pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 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:

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Účelem této obecně závazné vyhlášky je upravit pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství a vymezit prostory pro volné pobíhání psů.

Čl. 2
Stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství
(1) Veřejným prostranstvím jsou všechny ulice, chodníky, náměstí, veřejná zeleň, hřiště,
pískoviště a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a
to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
(2) Povinnosti osoby provázející psa při pohybu na veřejném prostranství:

a) psa opatřit evidenční známkou, kterou držiteli psa vydá Obecní úřad Roštín. Evidenční
známka je označena evidenčním číslem a je nepřenosná na jiného psa i kdyby šlo o psa téhož
držitele;
b) s výjimkou prostor, uvedených v čl. 3 této obecně závazné vyhlášky, vodit psa na
veřejných prostranstvích vždy na vodítku a je-li vodítko delší než 3 m pak i s nasazeným
náhubkem tak, aby pes neobtěžoval jiné osoby a zvířata, neohrožoval jejich zdraví, životy
nebo majetek.
(3) Na veřejném prostranství je zakázáno s výjimkou prostor uvedených v této obecně
závazné vyhlášky nechat psy volně pobíhat.
(4) Volný pohyb psa je situace, kdy pes při pohybu na veřejném prostranství není veden na
vodítku, je však pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby, která ho doprovází.

Čl. 3
Vymezení prostor pro volné pobíhání psů
Pro volné pobíhání psů jsou v obci vyhrazeny tyto prostory:
Pozemky k.ú. obce Roštín p.č. 2796, p.č. 2767/1, 2765/3, 469/15 - viz příloha č. 1.

Čl. 4
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2012.

...................................
RNDr. Petr Krejčí v.r.
místostarosta

Vyvěšeno dne: 30.3.2012
Sejmuto dne:

...................................
Radovan Man v.r.
starosta

Příloha č. 1
Vymezení prostor pro volné pobíhání psů:

Pozemek p.č. 2796 u vodojemu
Pozemek část p.č. 2762/1 ke Kamínce končící 150m od lesa
Pozemek p.č. 2765/3 Synoryje směr střelnice
Pozemek p.č. 469/15 za Horkou vlevo směr Hradská cesta

