OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
O pravidlech pohybů psů a zvířat na veřejném prostranství a o
chování na pohřebištích
Zastupitelstvo města Vlachovo Březí se na svém zasedání dne 25. 9. 2017 usneslo vydat
v souladu s ustanoveními § 10 písm. a). b), c) a d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisu a v souladu s ustanoveními § 35 a 84 odst. 2 písm h) téhož zákona tuto obecně
závaznou vyhlášku:
Článek 1
1) Touto vyhláškou se omezuje pohyb psů a jiných zvířat v zájmovém chovu na veřejném
prostranství1) a stanovují se pravidla k zabezpečení veřejného pořádku a čistoty ve městě.
2) Vyhláška je závazná pro všechny fyzické a právnické osoby nacházející se na území města.
Článek 2
Osoby uvedené v článku 1 odst. 2 jsou povinny:
a)
učinit taková opatření, aby nedocházelo k volnému pobíhání psů a jiných zvířat v zájmovém
chovu bez doprovodu osobou na veřejných prostranstvích vymezených v pímenu b);
b)
na veřejných prostranstvích a to na náměstí Svobody, v zastavěném území města včetně
městských částí – Doubrava, Uhřice, Chocholatá Lhota, Dachov, Mojkov, Horní Kožlí
a Dolní Kožlí 2), vodit psa na vodítku;
c)
na pískovištích, dětských hřištích a na plochách užívaných k dětským hrám, v areálu
koupaliště a v areálu zámku dodržovat zákaz volného pobíhání i vstupu se psy nebo
jinými zvířaty v zájmovém chovu;
Článek 3
1) Osoby uvedené v čl. 1 odst. 2 jsou povinny učinit taková opatření, aby nedocházelo
k volnému pobíhání hospodářských zvířat na místech vymezených v čl. 2 písm. b);
2) Hospodářskými zvířaty se, pro potřeby této vyhlášky, rozumí zejména koně, skot, ovce,
kozy, prasata, kur domácí, kachny a husy;

Článek 4
1) Oprávněné osoby jsou povinny zajistit, aby psi, jiná zvířata v zájmovém chovu
a hospodářská zvířata nezhoršovala čistotu a bezpečnost na veřejných prostranstvích;
2) Osoby uvedené v čl. 1 odst. 2 jsou povinny, pokud dojde ke znečistění veřejných
prostranství zvířaty dle čl.3 odst. 1, neprodleně toto znečistění odstranit;

Článek 5

Na veřejných pohřebištích ve Vlachově Březí, nacházejících se na pozemcích p.č. 694/54 a 853
v k.ú. Vlachovo Březí a na bývalém pohřebišti na pozemku p.č. 863 v k.ú. Vachovo Březí je
zakázáno:
– chovat se hlučně, spouštět přenosné nosiče zvuku;
– vstupovat na pohřebiště v podnapilém stavu;
– vjíždět a jezdit na kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích;
– vjezd vozidla (s vyjímkou invalidních vozíků) na pohřebiště bez souhlasu správce
pohřebiště;
– provádět zásah do trvalých porostů ve vlastnictví města Vlachovo Březí;
– vstupovat na pohřebiště se psy, a jinými zvířaty.
Článek 6
Porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihovat podle zvláštních předpisů 3).
Článek 7
Zrušuje se obecně závazná vyhláška k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v obci
ze dne 11. 10. 2004, účinná od 1. 11. 2004.
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 10. 10. 2017

1) veřejným prostranstvím jsou podle § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení), ve znění
pozdějčích předpisů, všechna náměstí ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory
přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto
prostoru
2) současně zastavěné části města Vlachovo Březí stanovená ÚPD + městské části
3) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
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