Obecně závazná vyhtáška obce Řícmanice č.1/2001
o pohybupsůa zajištění
pořádku a čistotyv souvislostis po'lybempsův obci Řicmanice

Zastupitelstvo
obce i{icmanicevydáváv souladus ustanovením
$l0 pisnr'ba $84 odst.2písm.i
zákona ě' 128/2000Sb o obcích(obecruzíizeni) tuto obecně zÁvaznov lyhlášku ( dalejen
''wh]ášku.')'

Clánek 1
ZáIdadnípojmy
(1) Veřejným prostranstvimdle $34 ákona é.128/2000Sb. o obcích(obecnízřízení) jsou
všechnanáměsti. ulice, tržště,chodnfty' veíejná ze|eřyparky a další]]íostorypřístupné
každémubez on:.:zení,tedy slouŽícíobecnémuužívání;a to bez ohledu na vlastniotví
k tomutoproStoÍtl
(2) Veřejná obecni zeieň je Veřejněpřístupniáze]ed neohraničená
překážkanrr'a to trávníky,
jakož i jednotlivě rostoucístromy,keře nebo kvěrln1'čikvětinovó
áhony, ze|eňna rraměstí
t1'sadbya jinéna .''eřejnýchprostranstvích
roStoucíciřeviny,rostllny a květ ly
(3) Technickými pr.kr' veřejnéobecnízeleně se rozumí opory, podpěry a úchytysazeruc
stromků'
(4) Veřejně prospěšnýmzaiízetim se pro účelytétolyh|ášky rozumítakor'ézařízen| které
(rrapř.veřejný telefonníautomat,lavičky,
sloužíveřejnostr.a to na veřejnémprostÍanství
veře1né
odpadkovénídoby,veřejnéosvětlení).

Clánek 2
osoba, kteréjepes svěřen čikterá ho doprováá:
(l) Je povinna psa (psv) při pohybu sním (s nimi) na veřejnémprostranství mít vždy
opatřenéhonáhub]<em'Pes se můžepohybovatna volno, ale musíby1od osoby, která ho
doprovázívzdálenna dohled(t.j.max 10 - 15m).
Je zakázán volný pohyb psůna trávnícíchna Masarykově náměstía u p. nniku padlých'
(2) Nenípovinna mítpsa na veřejnýchprostrarstvichopatřenéhonáhubkeri' a to v případě'Že
se jedna o psa velmi malérasy a s Ínaloutlamou či o psa velmi malérasy se spodním
předkusem(např' pra:Žskýkrysařík'šitzu,mops, pekrrréz
apod.)
(3) Je povinna neprodleně odstranit nečistoty(exkrementyapod') způsoberézvířetem na
prostranstvíčiveřejněprospěšnéÍn
veře.1ném
7'ař'|zeÍ\.
(4) Nesmíuvazovat psa k ádn1im částembudovy nákupníhostřediskav obci.
(5) Je povinna zabránit vstupu psa na veřejně přístupnésportovGtě, koupallšrě,areíl
hřbitova, areál byvale Škoý vstup do veřejnéknihovny, do butiol,v obecníhoúřadu,
hasičské
zbrojnice'
(6) Je povinna, učinit\.Ždyvšechrrataková opatření,aby pes, kteréhodoprovází nezpůsobil
na veřejnýchprostranstvíchškodu,čineporaniljinézvířenebo člověka'
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Ču''el.s
Sankce

Porušenipovirrrrostí
stanoven.ých
touto obec4ě ávaznou lyhlaškou lze postihnoutjako přestupek
předpisťr,
nejde.lio jiný
dle
$s 4ó.48 zák.č'2oo/1990Sb', o přestupoíohve mění pozdějších
sprár.rrídelikt postižitelnýdle zvláštníchpřďpisů zák.é' I28/2000sb' o obcích(obecnízřízení),
nebo o trestnýčin'

člri''eI. +
Ustanovenízávěrečná
Tato vyhláškanab]iváťrčinnosti
dnem 5.3.2002

I

... 1 .1.'
Rostislav Šat'l'rrek
mistostarosta

Vyhláška ryvěšena dne:
Vyhlíška sejmuta dne:

18.2.2002
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