Obec Údrnice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2009,
kterou se stanovují pravidla pro chov hospodářských zvířat v obci Údrnice

Zastupitelstvo obce Údrnice se na svém zasedání dne 17.12.2009 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) 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
Rozsah působnosti

Tato OZV (dále jen vyhláška) je závazná pro chovatele těchto druhů
1.
hospodářská zvířata, např. koně, skot, ovce, kozy, prasata, slepice,
kachny, husy, králíci, včely
2.
zvířata v zájmovém chovu, např. psi, kočky, morčata, zpěvaví a ozdobní
ptáci, želvy, plazi a jiné drobné druhy zvěře

Čl. 2
Výklad pojmů

Pro účely této vyhlášky se chovatelem rozumí každá právnická nebo fyzická
osoba, která k jakémukoliv účelu, třeba jen přechodně, chová zvíře nebo zvířata

Čl. 3
Podmínky chovu

Zvířata lze chovat pouze za podmínek stanovených obecně závaznými
předpisy, včetně této vyhlášky. Každý chovatel musí respektovat
práva a právem chráněné zájmy jiných osob

Čl. 4
Povinnosti chovatelů

1.
č.1

Je zakázáno volný pohyb zvířat po veřejném prostranství, viz Příloha

2.
Chovatel musí dbát na to, aby jím chované zvíře neznečišťovalo
veřejné prostranství . V případě, že ke znečištění dojde, je chovatel
povinen bez zbytečného odkladu zvířetem způsobenou nečistotu vhodným
způsobem odstranit.
3.
Chovatel musí dodržovat ve vztahu k sousedním pozemkům
Občanský zákoník (§127)

Čl. 5
Společenská ustanovení

1.
Zvířata volně pobíhající bez dozoru po veřejném prostranství mohou
být odchycena a při podezření z nákazy zvířat nebo jiného hromadného
onemocnění zvířat předána k odbornému veterinárnímu vyšetření.
2.
Zvíře odchycené podle předcházejícího odstavce tohoto článku bude
vydáno majiteli a budou mu vyúčtovány náklady vynaložené v souvislosti
s odchytem a poskytnuté nezbytné péče.
3.
Usmrtit odchycená zvířata lze jen ze zákonem stanovených důvodů a
zákonným způsobem. Dojde-li k utracení zvířete odchyceného podle odst.
2 tohoto článku, hradí náklady spojené s utracením, odvozem a likvidací
usmrceného zvířete chovatel.

Čl. 6
Sankce

Porušení této OZV se posuzuje dle zák.č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů, nejedná-li se o delikt postižitelný podle zvláštních předpisů

Čl. 7
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího
vyhlášení.

Jindřiška Janečková - místostarostka
Vladimír Voleník - starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 18.12.2009
Sejmuto z úřední desky dne:

Příloha č. 1 k OZV č. 2/2009, kterou se stanovují pravidla pro chov
hospodářských zvířat v obci Údrnice

Výčet veřejných prostranství v obci, na nichž se uplatňuje regulace dle ust. čl. 4
bod 1. obecně závazné vyhlášky obce

1)

místní komunikace v k.ú. Údrnice, Údrnická Lhota, Únětice, Bílsko

2)

Údrnice – oplocený kurt vedle KD p.p.č. 36/1

3)

Únětice – v parku uprostřed návse p.p.č. 258/1

4)

Bílsko - v parku p.p.č. 217

