Obec Kamenná

Obecně závazná vyhláška 
č. 4 / 2005

O REGULACI POHYBU ZVÍŘAT NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH A O ZAJIŠTĚNÍ VEŘEJNÉHO POŘÁDKU
 A ČISTOTY OBCE PŘI DRŽENÍ ZVÍŘAT

Zastupitelstvo obce  Kamenná se na svém zasedání dne 6 ledna 2005 usneslo vydat na základě § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. a), c), d) a § § 84 odst. 2 písm. i) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.  1
Předmět úpravy

Touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen ”vyhláška”) jsou stanoveny povinnosti fyzickým a právnickým osobám  při zajištění pohybu zvířat na veřejných prostranstvích ve vlastnictví obce a v zařízeních ve správě obce v obci Kamenná a místní části Klementice.

Čl.  2
Pohyb zvířat

K zajištění veřejného pořádku, ochrany bezpečnosti, zdraví a majetku se zakazuje:
a)	volný pohyb psů a jiného domácího a hospodářského  zvířectva po návsi a veřejných komunikacích v obci Kamenná a místní části Klementice,
b)	vstup se zvířaty na dětská, sportovní hřiště, koupaliště a do veřejných budov ve správě obce – objekt obecního úřadu, 
c)	venčení zvířat na plochách s květinovou výzdobou ve vlastnictví obce. 

Čl.  3
Odpovědnost za dodržování čistoty

Za odstranění znečištění veřejného prostranství (zejména výkaly), které bylo způsobeno zvířaty, odpovídá jejich držitel nebo jiná osoba, která má zvíře svěřeno v daný okamžik do péče. Jejich povinností je ihned způsobené znečištění veřejného prostranství na svůj náklad odpovídajícím způsobem odstranit.

Čl.  4
Kontrola a sankce

1.	Kontrolu dodržování jednotlivých ustanovení této vyhlášky jsou oprávněny provádět orgány obce, respektive jejich pověření členové.

2.	Porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihovat podle zvláštních předpisů, pokud nepůjde o jiný správní delikt nebo trestný čin. 

Čl.  5
Zrušuje se

Vyhláška č. 1/1997 ze dne 2.10. 1997, o chovu hospodářských a ostatních zvířat na území obce Kamenná.






Čl.  6
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti  dnem 1. února 2005.



Ladislav  Eichler
místostarosta


Stanislav  Rouš
starosta


Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sňato z úřední desky dne:


