
Mestys Kounice

Obecne závazná vyhláška
Mestyse Kounice

c.1/2008

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psu na verejném
prostranství mestyse Kounice

Zastupitelstvo mestyse Kounice se na svém zasedání dne 13.2.2008 usneslo vydat na základe
ust. § 24 odst. 2 zákona c. 246/1992 Sb., na ochranu zvírat proti týrání, ve znení pozdejších
predpisu, a v souladu s ust. § 10 písmod), § 35 a § 84 odst. 2) písmo h) zákona C. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zrízení), ve znení pozdejších predpisu, tuto obecne závaznou vyhlášku:

CI. 1
Pravidla pro pohyb psu na verejném prostranství

1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psu na verejném prostranstvíl) v obci:

a) na verejných prostranstvích vobci, vyznacených v príloze k této obecne závazné
vyhlášce je možný pohyb psu pouze na vodítku

b) na verejných prostranstvích v obci, vyznacených na mapce v príloze k této obecne
závazné vyhlášce, se zakazuje výcvik psu

2. Splnení povinností stanovených vodst. 1. zajištuje fyzická osoba, která má psa
na verejném prostranství pod kontrolou ci dohledem2).

CI. 2
Úcinnost

Tato obecne závazná vyhláška nabývá úcinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.
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Vyvešeno na úrední desce dne: 14.2.2008

Sejmuto z úrední desky dne:
Tato obecne závazná vyhláška nabývá úcinnosti dne 29.2.2008

I) § 34 zákona C. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zrízení), ve znení pozdejších predpisu.
2)Fyzickou osobou se rozumí napr. chovatel psa, jeho vlastník ci doprovázející osoba.



Príloha k obecne závazné vyhlášce mestvse Kounice c. 1/2008. kterou se stanovuií
pravidla pro pohyb psu na vereiném prostranství v mestvsi Kounice

Výcet verejných prostranství v obci, na nichž se uplatnuje regulace dle ust. cI. 1 písmoa) a b)
obecne závazné vyhlášky mestyse Kounice:

Pozemky p.c.
163/13 (ul. Pod Vrchy)
1214/1 (ul. Klucovská)
178/5 (spojovací ulice mezi ulici Klucovskou a ke Špitálu)
184/7 (ul. Úzká)
185/1 (cesta spojující ul. Klucovskou a Porícanskou)
1199/2 (ul. Porícanská)
339/21 (ul. Nová a Spojovací)
1174 (ul. Hlavní, Brístevská, Ceskobrodská)
1130/1 ("NaPlácku"- pozemekvedlešpitálu)
113/1 (park pred Hasicskou zbrojnicí)
1130/12 (park u kostela sv. Jakuba)
1130/6 (prostranství okolo kostela sv. Jakuba)
1130/4 (park pred zámkem)
1130/2 (prostranství pred Sladovnou)
1221/2 (ul. Vykánská)
1221/3 (ul. Vykánská)
1131/1 ("NaPlácku"- prostranstvínaprotimlýnuve Slatinách)
53/1 (pozemekve Slatináchpred cp. 30,31,32,33,164- k rybníckuve Slatinách)
1147/1 (ul. Cernická)
1095/11 (ul. Sportovní)
22/1,2,3,4,5,6 (pozemky u Základní školy)
1222/1 (ul. Školní)
12/1 (prostranství pred Materskou školou)
12/2 (pozemek pred Materskou školou smerem od Sladovny)
12/3 (ul. Ke Sladovne)
19/31 (pozemek pred tenisovými kurty)
19/32 (ul. Ke Škole)
19/1 (ul.v Ohraženém- Dolní, Strední, Horní)
1104/78 (ul. Slepá)
1141 (ul. Ke Skále)
1106/37 (ul. U Lesa)
1105/3 (ul. K Sánkovacce)
1105/3 (ul. Pod Lesem)
1220 (ul. Ke Hrbitovu)
203 (hrbitov)
94 (hrište za Úradem mestyse Kounice a poštou)
198/2 (staré hrište u hrbitova)
1104/1 (ulice na Vinici 1.)
1095/3 (ulice na Vinici II.)


