Obecně závazná vyhláška č. 5/2005
o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a způsobu
jejich identifikace
Zastupitelstvo města Jirkova se na svém zasedání dne 13. dubna 2005 usnesením čl. XX usneslo
vydat na základě § 24 odst. 2) zákona č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s § 84 odst.2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Vymezení pojmů
1)
Držitel psa - je jím fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na
území České republiky, která je vlastníkem psa, nebo ho má v péči či ho má v daném okamžiku pod
svou kontrolou,
2)
Evidenční známka - je vydávána Městským úřadem Jirkov, jako správcem místního
poplatku podle zvláštního zákona1) poplatníkovi za podmínek uvedených v obecně závazné vyhlášce
města Jirkova č. 1/04 ze dne 26.2.2004 o místních poplatcích,
3)
elektronický čip - zařízení prokazující, že je pes s ohledem na zvláštní zákon1) řádně
přihlášen (registrován) u správce místního poplatku.
4)
Veřejné prostranství - jsou to 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. Veřejná prostranství na území města Jirkova jsou vyznačena
na mapě města tvořící přílohu této vyhlášky.
Čl. 2
Rozsah působnosti
Není-li v jednotlivých ustanoveních této vyhlášky stanoveno jinak, vztahují se její ustanovení
na všechny držitele psů uvedených v čl. 1 odst.1) této vyhlášky a na pohyb psů na celém území města
Jirkova.
Čl. 3
Identifikace psů
1)
Pes, jehož držitel má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Jirkova, může být na veřejné
prostranství vyveden pouze tehdy, je-li označen evidenční známkou nebo elektronickým čipem.
2)
Identifikace psů dočasně umístěných v psím útulku v Jirkově bude prováděna pomocí
elektronického čipu.
Čl. 4
Pravidla pro pohyb psů
1)
Každý držitel psa je povinen na veřejných prostranstvích a to v lokalitách: Nám. Dr. E.
Beneše, ul. Kostelní, ul. Tyršova, ul. Příční, ul. Rooseveltova, ul. Ervěnická a v parcích Smetanovy sady
a Svojsíkovy sady zabezpečit pohyb svého psa na vodítku.
2)
V ostatních lokalitách veřejného prostranství města Jirkova zabezpečí držitel pohyb
svého psa s ohledem na znalost jeho povahy buď za pomoci vodítka nebo náhubku.
Čl. 5
Kontrolní činnost a sankce
1)
Kontrolu dodržování této vyhlášky bude provádět Městská policie Jirkov a pověření
zaměstnanci města Jirkova.
2)
Porušení povinností stanovených touto vyhláškou lze postihnout jako přestupek podle
zvláštního zákona2) nebo jako jiný správní delikt3), nepůjde-li o trestný čin.

Čl. 6
Zrušovací ustanovení
Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/03 ze dne 10.9.2003
o omezujících opatřeních při chovu domácích a hospodářských zvířat k zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku.
Čl. 7
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení. Dnem vyhlášení je první
den jejího vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Jirkov.
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1) zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
2) § 46 odst.2) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích (přestupkový zákon),
3) § 58 odst.4) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

