Obecně závazná vyhláška obce Drahany č. 3/2002
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s chovem psů
Zastupitelstvo obce Drahany příslušné podle § 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/200 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších změn a doplňků, (dále jen zákon o obcích),
schválilo dne
podle § 10 písm. a),c) zákona o obcích,tuto obecně závaznou vyhlášku :
Čl. 1
Základní pojmy
1. Vlastník - je fyzická osoba nebo právnická osoba,která je evidována jako majitel psa.
2. Držitel - osoba,která má psa na starosti či v daném okamžiku pod kontrolou.
3. Ovladatelný pes – je takový pes,kterému je držitel v každém okamžiku schopen
zabránit,aby obtěžoval,ohrožoval či způsobil škodu.
4. Volné pobíhání psa – pobíhání psa bez přímého dohledu držitele.
Čl. 2
Rozsah působnosti
Ustanovení této vyhlášky se vztahují na celý územní obvod obce Drahany.
Čl. 3
Venčení a pohyb psů na veřejném prostranství
V zájmu zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku je vlastník (držitel) psa povinen
1. při venčení a pohybu psů na veřejném prostranství mít psa na vodítku, v tom případě
nemusí mít náhubek nebo na volno a pes musí mít nasazený náhubek a musí být od
držitele psa vzdálen na dohled.Při návštěvě akcí konaných na veřejném prostranství ,
musí být pes vždy na vodítku.
2. neprodleně odstranit nečistoty (exkrementy apod.) způsobené psem na veřejném
prostranství či veřejně prospěšném zařízení včetně záhonů,trávníků apod.,
3. učinit taková opatření,aby pes,kterého doprovází nezpůsobil škodu či neporanil jiné
zvíře nebo člověka,
4. při volném pohybu psa v ohrazeném soukromém prostoru zajistit tento prostor tak,aby
jej pes nemohl svévolně opustit na veřejné prostranství.
Čl. 4
Kontrolní činnost a sankce
1. Porušení povinností stanovených touto vyhláškou obce bude posuzováno jako přestupek
podle zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích,ve znění pozdějších předpisů a zákona o
obcích nejde-li o trestný čin.Za přestupek lze uložit pokutu až do výše 30 000,- Kč.
2. Kontrolu dodržování této vyhlášky budou provádět pracovníci obecního úřadu a členové
kontrolního výboru schváleného zastupitelstvem obce Drahany.Ukládání sankcí při
nedodržování bude provádět přestupková komise MÚ v Prostějově a rada obce
v Drahanech.

Čl. 5
Ustanovení závěrečná
1. Odpovědnost vlastníka (držitele) psů za škody a povinnost k jejich úhradě podle
zvláštních předpisů zůstává nedotčena.
2. Tato vyhláška se vztahuje pouze přiměřeně na psy zdravotnické,služební a slepecké.
3. Tato vyhláška nabývá účinnosti za patnáct dní od vyvěšení.
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