Obecní úřad upozorňuje občany, na povinnost dodržování dosud platné obecně závazné
vyhlášky č. 1/2004 „ O zajišťování veřejného pořádku v obci.“ Vzhledem k vlastnímu zjištění
úřadu a také vzhledem k množícím se stížnostem občanů, upozorňujeme především na
problém znečišťování veřejných prostranství psími exkrementy a na volný pohyb psů na
veřejných prostranstvích.
Výše uvedená obecně závazná vyhláška přímo zakazuje volný pohyb psů na veřejných
prostranstvích a stanovuje povinnosti majitelů a držitelů psů, které jsou následující:
Majitelé a držitelé psů jsou povinni:
1. Na veřejném prostranství v zastavěném území obce vodit psa na vodítku. V případě, že
není pes na vodítku, musí být opatřen náhubkem. Psi velkých plemen nebo obtížně
zvládnutelní psi musí být vedeni na vodítku i opatřeni náhubkem.
2. Dbát na to, aby pes neznečišťoval veřejná prostranství a zařízení, veřejnou zeleň apod.
3. Odstranit psem způsobenou nečistotu na veřejných prostranstvích v zastavěném území
obce na místech, jejichž znečištění může obtěžovat ostatní občany.
4. Je zakázáno vodit psy na dětská hřiště, pískoviště a sportovní hřiště. Tento zákaz se
nevztahuje na psy, doprovázející osoby nevidomé a na psy, kteří slouží jako pomocníci
osobám, pohybujícím se na veřejném prostranství na invalidním vozíku. Dále se tento
zákaz nevztahuje na služební psy při výkonu služby.
5. Psi pohybující se volně bez dozoru na veřejných prostranstvích, mohou být považováni za
toulavé psy a mohou být odchyceni.
6. Odpovědnost chovatele (vlastníka) za škodu jeho zvířetem způsobenou a povinnost k její
náhradě podle obecných předpisů zůstává nedotčena.
Upozorňujeme občany, že nedodržování těchto povinností bude považováno za porušení
obecně závazné vyhlášky a tyto přestupky budou oznamovány a postupovány správnímu
orgánu MěÚ Boskovice k dořešení. Správní orgán může v tomto případě za porušení obecně
závazné vyhlášky obce uložit pokutu až do výše 30.000,-Kč + náklady řízení.
Věříme, že po tomto upozornění se situace v této oblasti soužití našich občanů zlepší a
obecní úřad nebude muset v budoucnu přistoupit k oznamování porušení povinností majitelů
a držitelů psů stanovených obecně závaznou vyhláškou správnímu orgánu.
Úplné znění vyhlášky č. 1/2004 schválené obecním zastupitelstvem 17. 9. 2004, je
zveřejněno na internetových stránkách obce a je k nahlédnutí v úředních hodinách na
obecním úřadě.

