
Obecně závazná vyhláška obce, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

OBECČAKOV

Obecně závazná vyhláška

obce ČAKOV č. 01/2013,

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství v obci Čakov

Zastupitelstvo obce Čakov se na svém zasedání dne 25.2.2013 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 a), c) a d), § 35 a § 84 odst. 2) písmo h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku:

ČI. 1
Úvodní ustanovení

Touto vyhláškou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství (veřejným
prostranstvím jsou dle § 34 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné
každému bez omezení, tedy sloužící obecnímu užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k
tomuto prostoru) a zabezpečení veřejného pořádku a čistoty v obci Čakov.

ČI.2
Působnost vyhlášky

Vyhláška je závazná pro všechny fyzické a právnické osoby, nacházející se na území obce
Čakov (k.ú. Čakov u Českých Budějovic a k.ú. Čakovec).

ČI. 3
Pravidla pro pohyb psů

Osoby uvedené v čI. 2 jsou povinny:

1. Učinit taková opatření, aby nedocházelo k volnému pobíhání psů po veřejných
prostranstvích, kterým se rozumí pohyb psa bez doprovodu odpovědnou osobou.

2. Na veřejném prostranství vodit psa na vodítku.

3. Na veřejném prostranství určeném především pro užívání dětem opatřit psa
náhubkem a vodit jej na vodítku.

4. Uklidit případné zvířecí exkrementy na veřejném prostranství odpovídajícím
způsobem.



5. Veřejným prostranstvím v obci, dle ustanovení této obecně závazné vyhlášky, se
rozumí následující pozemky/plochy:
• Pozemky v k.ú. Čakov u Českých Budějovic parc. Č. :

2557/22,2571,2573/6,2573/5,2573/3,2573/8,2569/1, 2569/7, 1499/4, 1374/5
(vyznačená část), 1587/2, 1532/5, 1535/40, 1524, 2557/13, 2550/1 (vyznačená
část),1660/2,1660/36,1660/38, 1660/9,1394/3, 1394/4,1394/2, 1317/16, 1317/17,
1317/38,1374/1 (vyznačená část), st.40, 41/1, 41/3
• Pozemky v k.ú. Čakovec

889/3,889/4,889/5,964/2, 1000/3, 1011/3, 1000/2,1000/9, 1000/7, 1002/1 (vyznačená
část), 1000/5, 1000/17
Tyto pozemky a plochy jsou vyznačeny na mapce, která je přílohou této vyhlášky.

6. Veřejným prostranstvím v obci, určeném především pro užívání dětem, dle
ustanovení této obecně závazné vyhlášky, se rozumí následující pozemky/plochy:
• Pozemky v k.ú. Čakov u Českých Budějovic parc. č 1660/3,1660/47
• Pozemky v k.ú. Čakovec parc. č 1000/1
Tyto pozemky a plochy jsou vyznačeny na mapce, která je přílohou této vyhlášky

7. Na veřejných prostranstvích v obci se zakazuje výcvik psů.

ČI. 4
Zabezpečení veřejného pořádku a čistoty veřejného prostranství

1. Oprávněné osoby jsou povinny zajistit, aby psi ani jiná hospodářská zvířata
nezhoršovala čistotu a bezpečnost na veřejných prostranstvích.

2. Oprávněné osoby jsou povinny učinit taková opatření, aby nedocházelo k volnému
pohybu hospodářských zvířat po veřejných prostranstvích vyjmenovaných v čI. 3
odst.5. a 6.

3. Volným pohybem hospodářských zvířat po veřejném prostranství se rozumí jakýkoliv
pobíhání po veřejném prostranství bez dohledu oprávněných osob.

4. Hospodářskými zvířaty se pro potřeby této vyhlášky rozumí zejména následující
druhy zvířat: koně, skot, ovce, kozy, prasata, kur domácí, krůty, kachny, husy.

ČI. S
Sankce

1. Porušení povinností stanovených touto vyhláškou se u fyzických osob posuzuje jako
přestupek, nejde-Ii o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních předpisů nebo o
trestný čin. (Zákon č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve zněních pozdějších předpisů).

2. Kontrolu dodržování této vyhlášky bude provádět obec Čakov.

ČI. 6
Zrušovacíustanovení

Tímto se ruší se obecně závazná vyhláška č.1/2005 o pravidlech pro pohyb psů na
veřejných prostranstvích a o zabezpečení veřejného pořádku a čistotě v obci ze dne
26.9.2005
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Čl.7
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.
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Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:
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3



Publikace dat lSKN Tisk - 1s :125ms, 1420 prvků. Stránka č. 1 z 1

•

\
\
\

\
\
\
\
\
\
\
\

Čakovec

\
\,

\
\
\
\
\

\
\
\
\
\,,

\
\40 DO 80

http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.czlmarushka/print.aspx?debug=false

'I f

• V~t!é.J1V1i ?1M.j1lldlJ/V.fIíVl I K~t hll"'/ .t'lT ?N~/1111 fO/)/rK/I
, I I I

ik1lEJNE I'IlO.;rTPfJI1IITlI, , Jl7)): kU!'1 NIT PiJ' A/IN/URFP f) 1.3~2013



etranxa c. 1 Z 1

o

http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.czlmarushka/print.aspx?debug=false 25.2.2013



,,
,,,

,,

o 20

http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.czlmarushka/print.aspx?debug=false


