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Obecně závazná vyhláška obce Příbraz
č. 1/2005

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a o pravidlech pohybu psů na veřejných
prostranstvích
Zastupitelstvo obce Příbraz vydává dne 16.11.2005 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2. písm. i)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění , na základě ustanovení § 10 písm. a), c) a d) téhož
zákona a podle § 24 zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších
předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška stanovuje některá omezující opatření směřující k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku, povinnosti k ochraně veřejné zeleně a pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství v územním obvodu obce Příbraz.
Čl. 2
Vymezení základních pojmů
( 1) Územní obvod obce Příbraz tvoří území obce.
( 2) Pro účely této vyhlášky se za veřejný pořádek v obci považuje stav, který umožňuje
klidné a pokojné soužití občanů i návštěvníků obce a realizaci jejich práv, zejména
nedotknutelnosti osoby a jejího soukromí, ochrany majetku, ochrany zdraví a práva na
příznivé životní prostředí.
(3) Veřejným prostranstvím 1) jsou pro účely této vyhlášky všechny místní komunikace, chodníky,
náves, veřejná zeleň a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému
užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
(4) Veřejnou zelení se pro účely této vyhlášky rozumí plochy funkční a rekreační zeleně v obci ²).
Veřejná zeleň a plochy veřejné zeleně v obci jsou vyznačeny v grafické příloze této obecně
závazné vyhlášky.
(5) Hospodářským zvířetem se pro účely této vyhlášky rozumí kůň, skot, prase, ovce, koza a
drůbež.
(6) Volným pobíháním psa nebo hospodářských zvířat se rozumí stav, kdy pes nebo
hospodářské zvíře není vedeno či jinak ovládáno průvodcem zvířete.
Čl. 3
Omezující opatření k ochraně veřejného pořádku a pravidla pro pohyb psů na vymezených
veřejných prostranstvích
(1) Za činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci Příbraz se považuje:
a) - volné pobíhání psů na vymezených veřejných prostranstvích a
b) - volné pobíhání hospodářských zvířat na vymezených veřejných prostranstvích.
(2) Činnosti uvedené v odst. 1 písm. a) jsou zakázány na veřejných prostranstvích vyznačených
v grafické příloze této obecně závazné vyhlášky barvami hnědou, zelenou a zelenou modře

šrafovanou.
(3) Činnosti uvedené v odst. 1 písm. b) jsou zakázány na veřejných prostranstvích vyznačených v
grafické příloze této obecně závazné vyhlášky barvou zelenou modře šrafovanou.
(4) Chovatel 3) zvířete je povinen zajistit, aby na vymezených veřejných prostranstvích byl pes nebo
hospodářské zvíře v doprovodu osoby způsobilé zvíře ovládat (dále jen „průvodce zvířete“).
Čl. 4
Pravidla pro pohyb psů
Průvodce psa je povinen:
- na vymezených veřejných prostranstvích ( čl.3 odst. 2 vyhlášky) vést psa na vodítku,
- je-li to nutné, s ohledem na povahu psa, jeho poslušnost, či situaci na veřejném prostranství, je
průvodce psa povinen zabezpečit psa tak, aby neohrožoval zdraví nebo nepoškodil majetek (
např. nasazením náhubku).
Čl. 5
Ochrana veřejné zeleně
( l ) Veřejná zeleň na území obce je nedílnou součástí životního prostředí 5), má významnou úlohu
v urbanistickém uspořádání obce a plní funkci biologickou, estetickou, kulturní a rekreační.
( 2 )Veřejnou zeleň lze užívat v souladu s jejím určením a funkcí tak, aby nedocházelo k jejímu
znečišťování, poškozování nebo ničení zejména stromů, keřů a květin. Na plochách veřejné zeleně
vyznačené v grafické příloze této vyhlášky barvou zelenou a zelenou modře šrafovanou (s vyjímkou
parcely 849/1) je zakázáno parkovat s motorovými vozidly.
Čl. 6
Kontrolní činnost a sankce
( l ) Dodržování této obecně závazné vyhlášky kontrolují pověření zaměstnanci obce Příbraz.
(2 ) Porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihovat podle zvláštních předpisů 4).
Čl. 7
Zrušovací ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Příbraz č. 2/1996 o
udržování veřejném pořádku v obci ze dne 24.5.1996.
Čl. 8
Závěrečná ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 17.12.2005

Ing Jiří Němec
starosta

Ing. Jiří Šetka
místostarosta

1) § 34 zákona 128/2000 Sb. , o obcích v platném znění
2) § 3 odst. 3 vyhlášky č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb. , o zápisech vlastnických a
jiných věcných práv k nemovitostem ve znění pozdějších předpisů
3) § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 166/1999Sb., veterinární zákon
4) např. zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, zákon č. 128/2000 Sb. , o obcích v platném
znění
- neodklizení znečištění způsobeného psem (tuhého exkrementu) lze postihovat podle § 47 odst. 1 písm. d)
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích pokutou do výše 1.000,- Kč apod.

