obec Rybná nad Zdobnicí

Obecně závazná ÝT'hláška obce Rybná nad Zdobnicí
č.1/2008
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci
Zastupitelstvo obce Rybná nad Zdobnicí se na svém zasedání dne 15. 10. 2008 usneslo \Tdat
na základě ust. s 24 ost.2 ztkona ě.24611992 Sb., na ochranu zvířat proti t'ýráni, ve zněni

pozdějšíchpředpisů,avsouladusust.$10písm'd),s35as84odst.2)písm.h)zákonač.

12812000 sb., o obcích (obecní zřízení),ve mění pozdějších předpisů, tuto obecné závaznou

ryhlášku:

čt. t

Přavidla pro pohyb psů na veř€jném prostranství
1

'

2.

stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostanstvi v obci:

a)

na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených v příloze k této obecně
závaaté vyhlášce' je možný pohyb psů pouze na vodítku nebo s niíhubkem.

b)

na veřejných prostranstvích v obci, 't'ryznačených v příIoze k této obecně
ávazné }yhláŠce' se zakazuje jakýkoliv pohyb psů.

Splnění povinností stanovených v odst. l. zajiŠťuje&zická osoba, která má psa na
veřejném prostanství pod kontÍolou nebo dohledem.

čt.z

Účinnost
Tato obecně ávazná \,yhláška nabývá účinnostil5' dnem po dnijejího vyhlášeni'

I
]aÍoslav Matějka
místostarosta

V1věšeno na úřední desce dne:
sejmuto z uřední desky dne:

Made valášková
staťostká obce

23. 10 ?000
24 11 2008

Příloha k obecně závazné whlášce obce č.l/2008. kterou se stanovuií oravidla oro pohvb
psů na veřeinérn orostranství v obci Rvbná nad Zdobnicí
výčet veřejných plostranství v obci, na nichž se uplatňuje legulace dle ust. čI. l písm' a)
obecně závazné r,yhlášky obce:

pal.2036/l před školou
před obchodem
č. pal' 1222/3
č,.pat'2039/l veř. obecní cesta k Bezdíčkov-Ím
č. pat' 2032/l
veř. obecní cesta za obecním uřadem
a.

osada Dyorek
č. pal.

2164
veř, obecni cesta u BŽoňků
2132
veř. obecní cesta ke slaninům
2I5l
veř. obecni cesta k Hájkov'.ým
č.pat.272]J2 pruhon
č, pal,
č. pat'

výčet veřejných prostranství v obci, na nichž se uplatňuje aákaz dle ust. čl. 1 písm. b) obecně
závazné lyhlášky obce:

l51/l
č' par. 151/3
č. par.

zďfada za školou
hřiště

