
Obecně závazná vyhtáška obce Řícmanice č. 1/2001
o pohybu psů a zajištění pořádku a čistoty v souvislosti s po'lybem psů v obci Řicmanice

Zastupitelstvo obce i{icmanice vydává v souladu s ustanovením $l0 pisnr'b a $84 odst.2 písm.i
zákona ě' 128/2000 Sb o obcích (obecru zíizeni) tuto obecně zÁvaznov lyhlášku ( dale jen
''wh]ášku.')'

Clánek 1
ZáIdadní pojmy

(1) Veřejným prostranstvim dle $34 ákona é.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) jsou
všechna náměsti. ulice, tržště, chodnfty' veíejná ze|eřy parky a další ]]íostory přístupné
každému bez on:.:zení, tedy slouŽící obecnému užívání; a to bez ohledu na vlastniotví
k tomuto proStoÍtl

(2) Veřejná obecni zeieň je Veřejně přístupniá ze]ed neohraničená překážkanrr' a to trávníky,
áhony, ze|eň na rraměstí jakož i jednotlivě rostoucí stromy, keře nebo kvěrln1'či květinovó
t1'sadby a jiné na .''eřejných prostranstvích roStoucí ciřeviny, rostllny a květ ly

(3) Technickými pr.kr' veřejné obecní zeleně se rozumí opory, podpěry a úchyty sazeruc
stromků'

(4) Veřejně prospěšným zaiízetim se pro účely této lyh|ášky rozumí takor'é zařízen| které
slouží veřejnostr. a to na veřejném prostÍanství (rrapř. veřejný telefonní automat, lavičky,
veře1né odpadkové nídoby, veřejné osvětlení).

Clánek 2

osoba, kteréje pes svěřen či která ho doprováá:
(l) Je povinna psa (psv) při pohybu sním (s nimi) na veřejném prostranství mít vždy

opatřeného náhub]<em' Pes se může pohybovat na volno, ale musí by1 od osoby, která ho
doprovází vzdálen na dohled (t.j. max 10 - 15m).
Je zakázán volný pohyb psů na trávnících na Masarykově náměstí a u p. nniku padlých'

(2) Není povinna mít psa na veřejných prostrarstvich opatřeného náhubkeri' a to v případě' Že
se jedna o psa velmi malé rasy a s Ínalou tlamou či o psa velmi malé rasy se spodním
předkusem (např' pra:Žský krysařík' šitzu, mops, pekrrréz apod.)

(3) Je povinna neprodleně odstranit nečistoty (exkrementy apod') způsoberé zvířetem na
veře.1ném prostranství či veřejně prospěšnéÍn 7'ař'|zeÍ\.

(4) Nesmí uvazovat psa k ádn1im částem budovy nákupního střediska v obci.
(5) Je povinna zabránit vstupu psa na veřejně přístupné sportovGtě, koupallšrě, areíl

hřbitova, areál byvale Škoý vstup do veřejné knihovny, do butiol,v obecního úřadu,
hasičské zbrojnice'

(6) Je povinna, učinit \.Ždy všechrra taková opatření, aby pes, kterého doprovází nezpůsobil
na veřejných prostranstvích škodu, či neporanil jiné zvíře nebo člověka'
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Ču''el. s
Sankce

Porušeni povirrrrostí stanoven.ých touto obec4ě ávaznou lyhlaškou lze postihnout jako přestupek
dle $s 4ó.48 zák.č' 2oo/1990 Sb', o přestupoíoh ve mění pozdějších předpisťr, nejde.li o jiný

sprár.rrí delikt postižitelný dle zvláštních přďpisů zák.é' I28/2000sb' o obcích (obecní zřízení),
nebo o trestný čin'

člri''eI. +
Ustanovení závěrečná

Tato vyhláška nab]ivá ťrčinnosti dnem 5.3.2002

I

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

Vyhláška ryvěšena dne:
Vyhlíška sejmuta dne:
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