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OBEC KALISTE
STREDO CESKÝ KRAJ
251 65 ONDREJov

Obecne závazná vyhláška obce Kalište c. 2/2004 o zákazu volného pohybu
psu na verejných prostranstvích
Zastupitelstvoobce Kalište se usneslo dne 10. 6. 2004podle ustanovení § 84 odst. 2 písmo i)
zákona c. 128/2000Sb., o obcích (obecní zrízem'),ve znení pozdejších predpisu, vydat podle
ustanovení § 10 tohoto zákona obecne závaznou vyhlášku
o zákazu volného pohybu psu na verejných prostranstvích.

CI. 1
Závaznost vyhlášky
1) Tato vyhláška omezuje pohyb psu na verejných prostranstvích správního území obce Kalište.
2) Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické a právnické osoby, které mají na území obce
trvalé bydlište, sídlo ci provozovnu firmy nebo vlastní rekreacní objekt a dále pro všechny
další osoby, které se na území obce i docasne zdržují.
CL2
Predmet vyhlášky
Predmetem vyhlášky je zákaz volného pohybu psu na verejných prostranstvích.
CI. 3
Urcení míst, která jsou v obci Kalište verejným prostranstvím
Za verejné prostranství se podle této vyhlášky považují zejména silnice, místní komunikace,
verejná zelen, jakož i další prostory prístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému
užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
CI. 4
Povinnosti držitele psu
1) Držitel psa, poprípade jiná osoba, která se pohybuje se psem na verejném prostranství, musí
psa zajistit takovým zpusobem, aby nemohl ohrožovat na zdraví ani jinak obtežovat ostatní
obcany a aby nemohl poškodit cizí majetek.

2) V místech zvýšené koncentrace obyvatel. zejména v centru obce nebo na jiných
frekventovaných plochách, kom~Jnik8cích,hrištích apod. a v jejich blízkém okolí nesmí být
psi ponecháni bez dozoru, jejich pohyb musí být omezen vodítkem, poprípade musí být
použit náhubek.

3) Držitel psa je povinen zajistit, aby pes nadmerne neobtežoval okolí hlukem, zejména v dobe
nocního klidu.
CLS
Sankce
Porušení povinností stanovených touto vyhláškou muže být postiženo podle obecne závazných
právních predpisul), pokud nepujde o jiný správní delikt nebo o trestný cin.
CL6
Záverecná nstanoveni
Prípadné zmeny budou rešeny dodatkem k této vyhlášce.
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Ing. Jirí Tobiáš
místostarosta obce

11.6. 2004
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~g!ý_l~~____---Ing.. Jana Havlícková
starostka obce

