Město Javorník
Obecně závazná vyhláška č . 1/2013,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů
na veřejném prostranství ve městě Javorník
Zastupitelstvo města Javorník se na svém zasedání dne 16.9.2013 usnesením
č. 16/6/1) usneslo vydat na základě ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na
ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10
písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. 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. V zájmu zajištění veřejného pořádku a ochrany zeleně ve městě lze na veřejných
prostranstvích ' v zastavěných částech města uvedených v příloze č. 1 (textová příloha)
a v příloze č. 2 a č. 3 (grafická příloha) vodit psy pouze na vodítku.
2. Splnění povinností stanovených v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která má psa
na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem '.
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ČI. 2

Společná a závěrečná ustanovení
1.

Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou se posuzuje podle
zvláštních právních předpisů '
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2.

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.11.2013.

Mgr. Irena Karešové
starostka

Vyvěšeno na úřední desce dne: <žc>- -^^5
Sejmuto z úřední desky dne:
§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba,
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
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Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2013, kterou se stanovují pravidla
pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Javorník
Vymezení veřejných prostranství, kde lze vodit psy pouze na vodítku
1. náměstí Svobody
2. ul. Míru - úsek od Městského úřadu po fotbalové hřiště TJ Dynamo
3. ul. Pod Zámkem
4. ul. Puškinova
5. ul. 17. listopadu
6. ul. Lidická
7. ul. Školní
8. ul. Polská
9. ul. Nádražní
10. ul. Havlíčkova
11. ul. Janošíkova
12. ul. Družstevní
13. ul. Partyzánská
14. ul. Smetanova
15. ul. Fučíkova
16. ul. Pionýrská
17. ul. Dukelská
18. ul. Svatopluka Čecha
19. okolí zdravotního střediska - pare. č. 35, 36, 37 v k. ú. Javorník-město
20. autobusové nádraží - pare. č. 14/1, 14/2 v k. ú. Javorník-město
21. okolí Městského kulturního střediska - pare. č. 509 v k. ú. Javorník-město
22. okolí kostela sv. Trojice - pare. č. 539 v k. ú. Javorník-město
23. Dolní park - pare. č. 659, 641, 642 v k. ú. Javorník-město

