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obecn é závazná vyhláška ě. 3l2o14
o regulaci pohybu psů
a jinéh o zviřectva

na veřejných prostranstvích

dne
Zastupitelstvo obce olešnice v orlických horách se na svém zasedání
písm'
i)
2
písm a) a $ 84 odst'
11'2' 2014 usnesením ó,' 01t2o14 usneslo podie $ 10
vydat tuto obecně
zákona č. tzalzoóó so' (obecní zřizen,í), u ptatliém znění
iái^=norvyhlášku (dále jen ''vyhláška''): '
í l':

Čl. t
psů a jiného zvířectva je zakázán na veřejných prostranstvích
Volný pohyb
-p.t'.i"
příloze č' 1
zakázán na veřejných prostranstvích uvedených v
Volný óo'nvn
této obecn é závazné vyhlášky.

'

ct. z

Veřejnými prostranstvími
a úěelové
Veřejnými prostranstvími jsou náměstí, všechny ulice,.-místní
prostory přístupné
komunikace, cnóJňir.ý, uór"ina zeteR, áet"rc hřiště a další bez ohledu na
to
kaŽdému bez oňá'"ni, tedy slouŽícíobecnému uživáni, a
obce, která jsou
částech
vlastnictví x tomuio pióiio'u, Áachá*qicí se v zastavěných
uvedena v příloze č. 1 této vyhlášky'

Čl. s
Držitelem zvířete
osoba, která
DrŽitelem zvířete se rozumí pro účelytéto vyhlášky
zvířete nebo ie má svěřeno do své péče'

je

vlastníkem

ct.4

Na veřejná prostranství
Na veřejná próštranství - areály dětských hřišť a pískovišť,areál hřkjitova jejichŽ
seznam je součášřípřílohy č' 1 této vyhlášky, je zil<ázán vstup se
!.

zvířaty.

cl. 5
Porušeníustanovení

Porušeníustanovení této obecně závazné vyhlášky, bude stíháno jako přestupek,

pokud nepůjde o jiný správní delikt nebo trestný čin.

čl. s
Dohled
Dohled nad dodrŽováním této obecně závazné vyhlášky provádí Městská policie
Dobruška na základě uzavřené VPS.
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Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá Účinnosti
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jejíhovyhlášení.
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dnem následujíÓím
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Stanislav Preclík
místostarosta

Mgr. Eva Skalidká
starostka
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Příloha č. 1
k obecně závazné vyhlášce č. 312014
o regulaci pohybu psů a jinéh o zvířectva
na veřej ných prostranstvích

Celé olešnické náměstí (parcelní čÍslo228Bl1 a2288l})
Zahrada pod objektem DSUB č,.p. 14
]'
Park pod penzionem Národní dům a Potravinami
Ž
Pozemky točny autobusů (p'č. 380/1 a
Pozemek před ČoV (p.č. 529)
Parková úprava přad budovou Základní a Mateřské školy v olešnici v orlických
horách e.ó' lzo
Pozemky v okolí budovy bývalé mateřské školy č.p' 11B
Pozemky v okolí hasičskézbrojnice Ó'p.234
Všechny ulice, chodníky, místnía účelovékomunikace v intravilánu obce
Celý areálTJ Start
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Světlík .
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Dětského hřiště s pískovištěm v areálu Základní školy a Mateřské školy v olešnici v
orlických horách
Dětského hřiště s pískovištěm u budovy bývalé mateřské školy č'p'118
Areálu kostela sV. Maří Magdalény a přilehlého hřbitova

