OBEC MOCHOV
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Mochov
Zastupitelstvo obce Mochov se na svém zasedání dne 10. 11. 2015 usnesením č. 13/10 (k
bodu 14) 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 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2)
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství1) v obci:
a) na veřejných prostranstvích v obci vyjmenovaných ve výčtu veřejných prostranství je
možný pohyb psů pouze na vodítku
b) zakazuje se vstupovat se psy na veřejná prostranství vyznačená na mapce v příloze
k této obecně závazné vyhlášce: parky na Husově náměstí a areál hřiště v ulici Na
Hrázce
2. Splnění povinností stanovených v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která má psa
na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem2).

Čl. 2
Zrušovací ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce Mochov č. 4/2007
o veřejném pořádku, ze dne 09. 03. 2007.
Čl. 3
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

1)
2)

§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba.

otisk razítka
………………………
Jan Turek, v.r.
místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

..………………………
František Bouček, v.r.
starosta obce

12. 11. 2015
27. 11. 2015

Výčet veřejných prostranství v obci, na nichž se uplatňuje regulace
dle ust. čl. 1 písm. a) obecně závazné vyhlášky obce:
ulice 5. května, Čelákovická, Dr. Nejedlého, Havlíčkova, Husovo náměstí, Chudomel,
Chudomelská, K Nádraží, Na Dolejšku, Na Hrázce, Na Rybníčku, Na Sádkách, Na Zátiší,
Nádraží, Nový Dvůr, Pod Kostelem, Poděbradská, Příčná, Ruská, Sokolovská, Starý Dvůr,
Tylova, U Hřbitova, U Mrazíren, U Výmoly, Východní, Za Humny.

Příloha k obecně závazné vyhlášce obce Mochov č. 2/2015, kterou se stanovují pravidla pro
pohyb psů na veřejném prostranství v obci Mochov

