MĚSTO NEJDEK
Obecně závazná vyhláška
Města Nejdku
č. 9/2017,

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na území města Nejdku

Zastupitelstvo Města Nejdku se na svém zasedání dne 13.12.2017 usnesením č.
ZM/484/19/17 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. d), § 35 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
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na vymezených plochách veřejného
prostranství1) ve městě:
a) na veřejných prostranstvích ve městě, vyznačených v příloze č. 1 , která je přílohou
k této vyhlášce, je možný pohyb psů pouze na vodítku
b) mimo vymezená veřejná prostranství, definovaná v příloze č. 1, této vyhlášky, je
možné volné pobíhání psů, avšak pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem
osoby, doprovázející psa
c) pes majitele, trvale bydlícího v Nejdku, musí být na veřejných prostranstvích města
Nejdku označen evidenční známkou, kterou chovatel obdrží po přihlášení psa na
ekonomickém odboru Městského úřadu Nejdek
2. Splnění povinností stanovených v odst. 1. zajišťuje fyzická osoba, která má psa
na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem2).

Čl. 2
Kontrola
Kontrolu dodržování povinností, stanovených touto vyhláškou, provádějí strážníci
Městské policie Nejdek3).
1)
2)
3)

§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba
§ 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

Čl. 3
Volně pobíhající psi
Odchyt volně pobíhajících psů zajišťuje Městská policie Nejdek.

Čl. 4
Zrušovací ustanovení
Dnem účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Nejdku
č.3/2013, o zákazu konzumace alkoholických nápojů a zákazu kouření na vymezených
veřejných prostranstvích, o veřejném pořádku a čistotě obce, o pravidlech pro pohyb psů na
území města Nejdku.
Čl. 5
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

…………….
Ing. Lubomír Vítek
Starosta města

……………..
Ludmila Vocelková
Místostarostka

Vyvěšeno na úřední desce dne: ……………
Sejmuto z úřední desky dne:……………….

………………
Jan Tóth
Místostarosta

