
 
 

Obecně závazná vyhláška obce Močerady o pohybu psů a zvířectva na 
veřejném prostranství  

_____________________________________________________________________ 
 

OBEC MOČERADY 

Zastupitelstvo obce Močerady 

Obecně závazná vyhláška obce Močerady č. 2/2019, 

o pohybu psů a zvířectva na veřejném prostranství v obci Močerady 

 

Zastupitelstvo obce Močerady se na svém zasedání dne 18.12. 2019 usnesením  

č. 4/2019 usneslo vydat na základě ust. § 10 písm. a), ust. § 12, 35 a § 84 odst. 2 písm. h) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně 

závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):  

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

(1) Obec Močerady touto vyhláškou stanovuje zákaz vypouštění a volného pobíhání psů a 

hospodářského zvířectva (např. slepic, husí, kachen, ovcí, koz, oslů, prasat, koní, skotu 

atd.) na veřejném prostranství v obci Močerady.  

(2) Přílohou této vyhlášky je katastrální mapa obce s vyznačením ploch veřejného 

prostranství, na něž se uvedený zákaz vztahuje. 

Čl. 2 

Cíl opatření 

Tímto opatřením se na území obce Močerady sleduje: 

(1) Zamezení znečišťování veřejných prostranství (silnice, chodníky, veřejné cesty, veřejná 

zeleň, náves, hřiště, koupaliště) z důvodu čistoty, možné údržby a bezpečnosti v obci. 

(2) Zamezení pobíhání psů bez vodítka a bez dozoru držitele na veřejném prostranství k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví občanů. 

Čl. 3 

Sankce 

(1) V případě nedodržení ustanovení této vyhlášky bude postupováno dle zákona č. 

200/1990 Sb. o přestupcích a jeho novele č. 204/2015 Sb,, ve znění pozdějších předpisů. 

Odpovědnost za pohyb zvířat nese jejich držitel.  

 

 



Čl. 4 

                                     Přechodné a zrušovací ustanovení 

 

(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 4/2008 o pohybu psů a zvířectva na veřejném 

prostranství v obci Močerady ze dne 11.8. 2008.  

Čl. 5 

Účinnost 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1. 2020 

 

 

 

 

 

 ...................................            .....................................              ………………………. 

               Ing. Petr Přibyl  v.r.                    Martin Volf  v.r.                        Josef Starý  v.r. 

 místostarosta                           místostarosta                               starosta 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 19.12.2019 

Sejmuto z úřední desky dne: 17.1.2020 

 

Vyvěšeno elektronicky dne: 19.12.2019 

Sejmuto elektronicky dne: 17.1.2020 

  



 

  



 


