OBEC Zim
v

Obecně závazná vyhláška obce Zim
č.2/2007,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
v obci
v

Zim a přilehlé části Záhoří
Zastupitelstvo obce Žim se na svém zasedání dne 7.11. 2007 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
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:
Čti
Pravidla pro pohyb psů na veřejném pros tranství

1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném
l
prostranství ) v obci:
a. na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených v příloze k
této obecně závazné vyhlášce, je možný pohyb psů pouze na
vodítku a s náhubkem
b. na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených v příloze k
této obecně závazné vyhlášce, se zakazuje výcvik psů
2. Splnění povinností stanovených v odst. 1. zajišťuje fyzická osoba,
která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či
dohledem 2 ).
ČL2 Zrušovací

ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce
Žim č. 3/1997
Čt3

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího
vyhlášení.
I) § 34 zákona

Č . 128/2000 Sb., o obcích (obec ní zř ízení), ve znění
pozdějšíc h př edpis ů. 2 ) F yzic kou osob ou s e r ozum! nap ř. chovatel psa ,
jeho vlastnik či d opr ovázej íc í osoba

Ladislav Beran místostarosta

Zdeněk Haramul starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 8.11. 2007
sejmuto z desk y dne 23.11. 2003

Přiloha k obecně závazné hlášce obce Žim č. 212007 kterou se stanovu'í
pohyb psů na veřejném prostranství v obci 'm a přilehlé části Záhon

Výčet veřejných prostranství v obci, na nichž se uplatňuje regulace dle ust. čI. 1
písmo a) a b) obecně závazné vyhlášky obce
1.) komunikace III. třídy v zastavěné části obce Žim a Záhon a padesát metrů
za dopravní značku "konec obce"
2.) místní komunikace:

a) ke hřbitovu

b. ke kostelu
c. náves
d. k nádraží ČD

