OBEC ÚLIBICE
Obecně závazná vyhláška č. 2/2014
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, pohybu psů na
veřejných prostranstvích, včetně zajištění udržování čistoty ulic a jiných
veřejných prostranství v obci Úlibice
Zastupitelstvo obce Úlibice se na svém zasedání dne 5. 9. 2014 usnesením č.
3/2014 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a), písm. c) a ustanovení
§ 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Pravidla pro pohyb psů
Čl. 1
Z důvodu zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při pohybu psů
na veřejných prostranstvích je možný pohyb psů v zastavěné části obce Úlibice
pouze na vodítku. Na ostatních veřejných prostranstvích mimo zastavěnou část obce
Úlibice je možný pohyb psů pod kontrolou a stálým dohledem osoby, která má psa
v dané chvíli ve své péči.
Tato obecně závazná vyhláška se nevztahuje na služební psy při jejich použití
podle zvláštních předpisů, na vodící a asistenční psy, kteří doprovázejí osoby
nevidomé, bezmocné a osoby zvlášť těžce postižené s průvodcem.
Zakázán je vstup na dětská hřiště a pískoviště.
Čl. 2
Čistota ulic a jiných veřejných prostranství
1. Osoba, která má psa v dané chvíli ve své péči, je povinna počínat si tak, aby
zabránila znečištění ulic a jiných veřejných prostranství psími výkaly.
2. V případě znečištění ulice nebo jiného veřejného prostranství psími výkaly
odstraní neprodleně toto znečištění osoba, která má psa v dané chvíli ve své
péči.

1

Čl. 3
Sankce
Porušení ustanovení této obecně závazné vyhlášky bude posuzováno podle
zvláštních právních předpisů.1)
Čl. 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. 10. 2014.
Čl. 5
Zrušovací ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecné závazná vyhláška č.
4/2013, která byla účinná od 1. 1. 2013

……………………………….
Marek Beneš
místostarosta

… ……………….…….…….
Josef Papoušek
starosta

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

1)

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších právních předpisů.
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