
OBEC BOSEŇ, okres Mladá Boleslav

Obecně závazná vyh láš ka
obce Boseň

č. 3/2005,

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci
Boseň

Zastupitelstvoobce Boseň schváliloa vydávádne17,03.2005vsouladu s ust. § 1o, §35a§84odst.
2) písm. i) zákona č. 12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a uŠt. 5 24 odst. 2)
zákona č. 24611992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecn$
závaznou vyhlášku, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci
Boseň:

zan"aniliJtanovení

V souladu se všeobecným zájmem na udžení a ochraně veřejného pořádku v obci Boseň se
stanovují dále uvedená pravidla, jejichž účelem je zajištění bezpečnosti osob a majetku a veřejného
pořádku na veřejných prostranstvích1) v obci.

é1.2
Pravidla pro pohyb psú na veřejném prostranství

1) Na veřejných prostranstvích v zastavěných částech obce je možno vodit psy pouze na vodítku.
2) Y zďlmu zajištění veřejného pořádku a ochrany zeleně v obci se stanovuje chovatelům a

vlastníkŮm psŮ povinnost zajistit, aby se psi volně nepohybovali na veřejňém prostranství
v zastavěných ěástech obce.

3) Zakazuje se vstupovat se psy na následující
a) veřejná prostransfuí - park u hřbitova, před školou a nad Žlábkem,
b) veřejná zařízení: veřejné pohřebiště v Bosni, nohejbalové hřiště v Bosni, vnitřní

prostory zříceniny hradu Valečov
4) Chovatelé a vlastníci psů jsou povinni zajistit, aby jejich pes neznečišťoval veřejné prostranství,

popř. zajistit odstranění takovéhoto znečištění.

zavcrečnťilt"nou"ni

1) Jednotlivá ustanovení této vyhlášky nenahrazují povinnosti fyzických a právnických osob
stanovené zvláštními právními předpisy, jež mali v případě, že je tato obecně závazná vyhláška
stanovuje a vymezuje duplicitním způsobem, přednost.

2) Porušení povinností stanovených touto obecné závaznou vyhláškou bude posuzováno jako
přestupek, nepůjde-li o jiný správní delikt či trestný ěin.

3) Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce Boseň č. 6 o
udrŽování čistoty a pořádku na veřejných prostranstvích obce, ze dne 21. 4. 1993.

4) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem ode dne jejího vyhlášení.

Marie pšeničková
starostka obce

1 ) ust. § 34 zákona č. 12812000 Sb., o obcích, ve
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