OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE STARÝ JIČÍN
č.3/2009,
kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory
pro volný pohyb psů na území obce Starý Jičín
__________________________________________________________________________
Zastupitelstvo obce Starý Jičín se na svém zasedání č.19 dne 16.12.2009 usneslo vydat
podle ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění
předpisů pozdějších a v souladu s ustanovením §10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku.
Článek 1.
Úvodní ustanovení
1. Tato obecně závazná vyhláška stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a
vymezuje prostory pro volný pohyb psů.
2. Tato obecně závazná vyhláška platí pro občany obce Starý Jičín i všechny ostatní
návštěvníky, kteří se pohybují na území obce.
Článek 2.
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1. Veřejným prostranstvím se rozumí náměstí , všechny návsi , chodníky, veřejná zeleň,
a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to
bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru, vše v zastavěném území obce
specifikovaném v Územním plánu obce Starý Jičín.
2. Na veřejném prostranství musí být pes veden na vodítku.
Článek 3.
Prostory pro volný pohyb psů
1. Pro volný pohyb psů se vymezují následující prostory 1) vyjma komunikací:
lokalita „okolo hradu “ (plochy podél polní cesty začínající za hřbitovem směrem
k zahrádkám pod hradem až k výletišti pod skalkou)
lokalita „cesta na hrad “ (plochy podél cesty ke zřícenině hradu Starý Jičín začínající
informační tabule u odbočky na hrad nad kostelem a končící při vstupu do areálu
hradu).
lokalita „ Seliko cesta, retenční nádrž , Oční studánka (plochy podél cesty Seliko - od
křižovatky s komunikací na Kojetín , okolí retenční nádrže Starý Jičín až k Oční
studánce ve Svinci).
volně přístupné plochy mimo současně zastavěné území obce v k.ú. Dub u Nového
Jičína, Heřmanice u Polomi, Janovice u Nového Jičina, Palačov, Petřkovice, u
Starého Jičína, Starojická Lhota, Starý Jičín a Vlčnov u Starého Jičína (plochy
mimo komunikace).
Článek 4.
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2010.
Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce

Leoš Zdražil
místostarosta obce

1) zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (Je zakázáno vlastníkům domácích
zvířat, včetně zvířat ze zájmových chovů a zvířat z farmových chovů zvěře, nechat je volně pobíhat v
honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího)

