Obecně záyazná 1.7,hláška obce Lipník č. 2/2018

oBEc LIPNíK
Obecně závazná vyhláška obce Lipník é.212018,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Lipník
a vymezují prostory pro volné pobíhánípsů
Zastupitelstvo obce Lipník se na svém zasedání dne 4. 9.2018 usnesením č.449-2018 usneslo vydat
na základě ustanovení § 24 odst. 2zákonač.24611992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění

pozdějŠÍchpředpisŮ,avsouladusust.§lOpísm.d),§35a§8aodst.2)písm.h)zákonač.
12812000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou

vyhlášku:

článek 1
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1,

stanovujíse následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranstvíl)v obci:

a)
b)

2.

Na veřejných prostranstvích v obci, je možný pohyb psů pouze ,,na vodítku". Psi tzv.
bojových plemen a všichni křížencitěchto p|emen musí být navíc opatřeni ,,náhubkem"
Na veřejných prostranstvích v obci, sb zakazuje výcvik psů. Výcvik je možno provádět

v prostorách určených článkem č, 2.

c)

Zakazuje se vstup se psy do prostor zařízení obce: obecní úřad, základní a mateřská
Škola,ku|turní dŮm, fotbalové hřiště, dětské hřiště a hřbitov. Zákaz vstupu se nevztahuje
na vodícípsy osob nevidomých, bezmocných a těžce zdravotně postižených a pro psy
prováděj ícíchv uved ený ch zařízeních ca n iste ra pi i.

d)

Doprovázející osoba je zodpovědná za úklid všech výkalů, které po sobě psi zanechají.

Splnění povinností stanovených v odst, 1 zajišt'uje fyzická osoba, která má psa na veřejném
prostranství pod kontrolou či dohledem''.

Clánek 2
Vymezení prostor pro volné pobíhání psů

1.

Pro volné pobíhání psů se vymezují následující prostory:
Louka pod rybníkem Okrouhlík ,,Béčina"- p.ó.,, 54511

a)
b)

c)

d)

Louka u rybníka Ševčík-p.č..
2o4t1,2O4l3,2o4I4,2o4t5,2o4t7,2o9t1,2O9t2,a21O
Louka u rybníka Silniční(bývalá kačárna) p,č.:575l2,575t3,57514,575l5
Lipová alej u rybníka Havránek p,ó:67711 a67712

Vymezení prostor pro volné pobíhání psů je rovněž uvedeno v grafické příloze této vyhlášky.

2.

Volné pobíhání psů v prostorech uvedených

v odst. 1 je možnépouze pod

dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa.

neustálým

