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MÉSTO DOLNÍ POUSTE\TNA
zÀvnzNe rntl-nSra,
oBECNE
ó. I I 2006
zedne 29.03.2006
o stanovení pravidel pro pohyb psú na veÍejném prostranství a lrymezení
prostorpro volnépobíhónipsú
ó. 8/06
Zastupitelstvonèsta Dolní Poustevnase na svém zasedànídne 29. bíezna2006, usnesením
ve
znèni
Sb.,
o
obcích,
usneslovydatna zàkladé$10písm. d), $ 84 odst.2 pism. i) zíl<onaé. lz8lz000
protl
ve
znèni
tfrini,
pozdéjsíchpiedpisùa g 24 odst. 2 zikona ó. 24611992Sb.. na ochranuzviiat
piedpisù.tuto obecnézivaznorsryhlà5ku:
pozdéj5ích

Clónekò. I

úvonNÍ usrANovENÍ
a vymezujeprostorypro volne
l/ Tatov-vhlí5kaupralr-rjepravidlapro pohybpsùna veÍejnemprostranství
pobihínipsú.
2/ VeÍejn-vmprostranstvimllpro úòely teto vyhlà5kyse rozumí stÍed mèsta,viechny ulice, pozemní
komuniLace.hfisté. chodníky.veÍejnózeleù,park a dalSiprostorypÍistupnekaZdemubez omezenía
uZívónía to bezohleduna vlastnictvík tomutoprostoru
slouZicíobecnému

elónekò. 2
VYHLASKY
ZAVAZNOST
1/ Tato vlhlàska je zivazn| pro vSechn-vosoby. kleré vlastní psa a dalÉí osoby. ktery;m byl pes svéien,
nlající na území méstatrvale bydlisté òi sídlo nebo se na území méstazdrZují (dólejen ,drzitel psa" ).
2/ Tato vlhlíjka se nevztahujena sluZebnípsy pii jejich pouZití podle zvlàStntchpÍedpisú2). na vodící a
asistenónips1. kteií doprovízejí osoby nevidomé,bezmocnea osoby zvlàStètéZcepostiZenés pruvodcema
na akcepoÍàdanéna veÍejnlich prostranstvichkynologick;i'mikluby

Òlinek ò. 3
PRAVIDLA PRO POHYB PSù NA \EÉEJNEM PROSTRANSTVÍ
musíby vedenna vodítku
pes.kteqfsepoh.vbuje
na veÌejnémprostranství.
l/ KaZd-"2l Dríitel psamusímít psapod svymvlivema kontrolou.
uvedenív piílozeò. i tétoobecnézàvaznévyhlà6ky.
3l Zakanje sevstupsepsyna veÍejní prostranství
lidí, musíblt pes opatiennóhubkem,
kde dochózík vètsímusoustÍedéní
4/ Na veiejnychprostranstvích,
pokudto nebudenevhodnépro nékterepsy,a vedenna voditku.

Òlinet<+

vvMEZENÍpRosroR pRo voLNÉ poBiHaxÍ psÙ
prostoryuvedenév piílozeó. 2 tétoobecnézixaznévyblàÉky
.
Provolnépobihírripsùjsou r,1'mezeny

Òlenekó. 5
KONTROLA
Mèstského
l/ KontroludodrZovriní
úÌaduDolní Poustevna.
r'1'hlíSkyprovídí zamèstnanci
jako pÍestupekpodle $ 46 odst. 2 zékonaó.
2/ PoruSeníustanovenítéto vyhlà5kybude posuzovóno
piedpisù.
20011990
Sb.,o pÍestupcích,
ve znènipozdèjSích

Ólinek ò. 6
USTANOVENiZRUSOVACi
Zru5ujese:
veiejnéhopoÍódkupÍi
ll ObecnézixaznóvyhlàSkaò. 3/2002o povinnostech
fzickych osobk zabezpeòení
pohybupsùna veiejnlichprostranství
ve mèstè.
2l Obecnézivazní vyhliÉkaó. 2/2004kterouse méní OZV ó. 3lZ00Z o povinnostech
fuzickfch osobk
prostranstvi
poÍàdku
pÍi
pohybu
psú
mèstè.
na
ve
zabezpeòení
veiejneho
veiejnich

elànekò.7
úóINtqosr
Tafo obecnézivaznà lyhlàSka nabjva úòinnosti 15. dnempo vyhlàSení.

Ing.MiroslavJemelka
starosta

piedpisii
znénípozdèjóích
l) g 34 zlkonaÒ.128/2000Sb.,o obcich."ve
pÌedpisú
2) rnpi. zíl<oné.283/1991Sb..o Policii CR ve znénípozdéjSích

Vvvé3eno:
24. 05.2006
Setmuto:08.06.2006

F r a n t i i eK
kalòík
místostarosta

PÍiloha ò.1
Doplnéníò1.3 odst.3 OZV MèstaDolní Poustevna
ó. 1/2006
Zrkazuje seystup sepsy na tyto veÍejni prostranství:
p.p.ó.l77ll
v k. ú. DolniPoustevna,
p.p.ò.196/l vk. ú. DolníPoustevna,
p.p.ó.399128v k. ú. DolníPoustevna.
p.p.i,.42612 v k. ú. DolníPoustevna,
p.p.ó.427
v k. ú. DolníPoustevna,
p.p.ó.430/3 v k. ú. DolníPoustevna.
Dólesezakazujevstupsepsydo objektú:
DolníPoustevna
ò.p. 77 ul. Vilémovskà- budovaMèU Dolni Pouster,na,
DolníPoustevna
ò.p. 126ul. Vilémovskà- budovaLoutkovéhodivadla,
DolniPoustevna
i.p 142ul. Csl.armàdy- budovaZS I. srupen.
DolnrPouster
naé.p.302ul. T; rSora - budovaZS ll. stupeú.
DolníPoustevna
ò.p.373ul. TyrSova- prostorMateÌskéskoly,
DolníPoustevna
ò.p.404ul. U Letadla - spofovníhala.

PÍílohaò. 2
Doplnéníò1.4 odst.3 OZV MèstaDolníPoustevna
ò. 1/2006
ProvolnépobíhiíLní
psújsou r,ymezeny
prostory:
p.p.ó.40411 v k. ú. DolníPoustevna,
p.p.ó.lI1l2
v k. ú. Dolni Poustevna,
p p ò . 8 3 i I v k. ú. Homí Pouste\,na,
p.p.ò.103
v k. ú. NovóVíska.

