OBECLHOTA
Obecně závazná vyhláška
obce Lhota
č.5/2008,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci
Lhota
Zastupitelstvo obce Lhota se na svém zasedání dne 17.12.2008 usneslo vydat na základě
ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s ust. § 10 písmo d), § 35 a § 84 odst. 2) pí m. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:
ČI. 1

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství') v obci:
a)

na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených
vyhlášce, je možný pohyb psů pouze na vodítku

b) na veřejných prostranstvích vobci,
vyhlášce, se zakazuje výcvik psů

2.

vyznačených

Splnění povinností stanovených vodst. 1. zajišťuje
na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem".

v příloze k této obecně závazné
v příloze k této obecně závazné

fyzická

osoba, která má psa

ČI. 2
činnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení, tj. od
1.1.2009.
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I)

§ 34 zákona č. 128/2000 b. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

2)

Fyzickou o obou e rozumí např. chovatel p a jeho vla tník či dopro ázející osoba.
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Mgr. Jana Kadlečíková
starostka obce

Vyvěšeno na úřední de ce dne: 17.12.2008
ejmuto z úřední de 'k) dne:

2.1.2009

e stanovují

I. Výčet veřejných pro tran tví v obci, na nichž
a) a b) obccnč závazné vyhlášky obec

c uplatňuje

regulace

pravidla

dle u t. čI. I písmo

a) Všechny místní komunikace a chodníky v zastavěné
li obce. komunikace III. třídy
přes obec. hřiště, čekárny na zastá kách autobu
é dopra
. pro tor před eřejnýrni
budovami. tj. budova "kol). kulturního domu. obecního úřadu. p "to ního tředi ka.
pohostinství. prodejny potra in. kniho n~ a budo
sportovního areálu (patřící TJ okol
Lhota).
čá

b)

porto ní areál obce (fotbalová

2. Vymezení

Pozemko

hřiště). ktcrá j ou mimo zastavěnou

pro tor, kde je umožněn

á parcela

č.

čá

t obce.

volný pohyb v" ech psů bez vodítka

742 (dle mapy) při tupná
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lehla a z uličky od č.p. I
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