
Obecn� závazná vyhláška obce Chrastavice 
�.  1   /2005 

o pohybu zví�at na ve�ejném prostranství 
 
          Zastupitelstvo obce Chrastavice schválilo dne   7.9.2005   v souladu s ustanovením § 10 
písm. a) ,c),d) § 84 odst. 2 písm. i) zákona �. 128/2000 Sb., o obcích ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis� a ustanovení § 24 odst. 2 zákona 246/1992 Sb., na ochranu zví�at proti týrání , ve 
zn�ní pozd�jších p�edpis�, 
 
                                       tuto  obecn� závaznou vyhlášku: 
 
 
                                                            �lánek 1 
          K zabezpe�ení místních záležitosti ve�ejného po�ádku obec Chrastavice  stanoví, které 
�innosti, jež by mohly narušit ve�ejný po�ádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, 
ochranou bezpe�nosti, zdraví a majetku jsou na  ve�ejných prostranstvích v zastav�né �ásti 
obce zakázány. Obec touto vyhláškou  stanoví také povinnosti k zajišt�ní udržování �istoty 
ulic a jiných ve�ejných prostranství, k ochran� životního prost�edí a zelen� v zástavb�. 
 
                                                           �lánek 2 
         Ve�ejným prostranstvím pro ú�ely této vyhlášky je náves, místní komunikace a všechny 
prostory v zastav�né �ásti obce p�ístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému 
užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. 
 
                                                           �lánek 3 
         �innosti, které by mohly narušit ve�ejný po�ádek v obci nebo být v rozporu s dobrými 
mravy, ochranou bezpe�nosti, zdraví a majetku jsou: 
 
a) ponechání ps� a jiných domácích a hospodá�ských zví�at voln� pobíhat bez dozoru na  
    ve�ejném prostranství 
b) vstupování se psy a  jinými domácími a hospodá�skými zví�aty p�íp. jejich vpoušt�ní na  
    d�tská h�išt�, ve�ejná h�išt� a pískovišt�. 
 
                                                           �lánek 4 
 (1)      Psi se mohou na ve�ejném prostranství pohybovat pouze v doprovodu svého majitele 
�i osoby, která je má v držení, vždy na vodítku. Chování ps� musí být uvedenou osobou 
usm�r�ováno, aby nenarušovalo ve�ejný po�ádek.  Tato osoba odpovídá za to, že v p�ípad� 
zne�išt�ní ve�ejného prostranství toto uvede bez zbyte�ného odkladu na vlastní náklady do 
p�vodního stavu. 
 
(2)      Pohyb všech ostatních zví�at po ve�ejném prostranství je možné jen v nezbytné mí�e po 
dobu nezbytn� nutnou vždy pod dozorem odpov�dné osoby tak, aby bylo zabrán�no vzniku 
škod na majetku, životním prost�edí nebo zdraví a životech. Ve�ejné prostranství zne�išt�né 
nebo poškozené zví�aty jejich majitel uvede na vlastní náklady bez zbyte�ného odkladu do 
p�vodního stavu. Ve�ejné prostranství není ur�eno k pastv� ani k vedení a hnaní zví�at. 
 
(3)      Odpov�dnost za škodu na majetku, zdraví a život�, která je p�edm�tem úpravy 
ob�ansko právní p�ípadn� trestn� právní, není  touto vyhláškou dot�ena. 
 



 
                                                         �lánek 5 
(1)     Porušením této vyhlášky se fyzická osoba dopustí p�estupku a za takové jednání muže 
být v s souladu se zákonem o p�estupcích postižena. 
 
(2)     V p�ípad� porušení této vyhlášky právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou 
p�i  výkonu své �innosti bude postupováno v souladu s ustanovením § 58 zákona o obcích. 
 
 
                                                        �lánek 6 
Ustanovení této vyhlášky se nevztahují: 
a) na použití  služebního psa podle zvláštních právních p�edpis� 
b) na osobu nevidomou, bezmocnou a osobu s t�žkým zdravotním postižením, které byl 
    p�iznán III.stupe� mimo�ádných výhod podle zvláštního právního p�edpisu 
 
 
                                                        �lánek 7 
      Ruší se vyhláška obce �. 2/1996. Tato obecn� závazná vyhláška nabývá ú�innosti dne 
26.9.2005 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………….                                    ……………………………………… 
     místostarosta obce                                                                  starosta obce 
        Jan R�žek  Ing.Václav Petržík 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schváleno dne  7.9.2005 
 
Vyv�šeno dne  11.9.2005 
 
Sejmuto dne 
 
Ú�innost dne 26.9.2005 


