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obecně závazná vyhláška obce Brněnec
č.1/20II
k zab ezp ečen í m ístn íc h záležitostí ve řej né h o po řád ku

Zastupitelstvo obce Brněnec se na svém zasedání dne22.8.20l1 Usnesením č.3 usneslo vydat na
základě $ 10písm.a)' b) ac)' $ 84 odst.2 písm. h) a $ 35 ziů<onač.12812000 Sb. o obcích(obecní
zÍizeni), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. $ 24 odst. 2 zákona ě' 246l|992 Sb., na
ochranu mítat proti ťi,ranízákona ve zněni pozděj šíchpředpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále
jen ,.vyhláška").

Clánek 1
Úvodní ustanovení

Tato vyhláška upravuje závazné podmínky za ičelem ochrany bezpeěnosti, zdraví, majetku

a

veřejného pořádku, stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezuje prostory, kde
je vstup psů zakázán.

čHnek 2

Vymezení pojmů

(l)

(2)
(3)
(4)
(5)

Veřejný pořádek v obci je stav, kteý umožňuje klidné a pokojné soužitíobčanůi návštěvníků
obce a realizacijejich práv' zejména nedotknutelnosti osoby a jejího soukromí, ochrany majetku,
ochrany zdravi aprávanapřiznivé životníprostředí, jehož předpoklademje dodržování souhrnu
pravidel chování, které jsou podle místníchzvyklostí nezbýnou podmínkou klidného a spořádaného soužitív obci.
Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a
dalšíprostory přístupnékaždému bez omezení, tedy sloužícíobecnému lžívání,atobez ohledu
na vlastnictví k tomuto prostoru, naizemi obce Brněnec 1).
Průvodcem psa Se rozlmí osoba, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či
dohledem 2).

Volným pohybem psa se rozumi pohyb psa bez vodítka.
ZaÍizenim obce sloužícímpotřebám veřejnosti je
a) Zahrada u obecního úřadu, KU Moravská Chrastová,p.ě.84,29714 a297lI5
b) okolí Kulturní chaty, KÚ Chrastová Lhota, p.č.7 , |13ll a l15

článek 3

Povinnosti průvodce psa

(1) Pruvodce psa je povinen na veřejném prostranství vést psa na vodítku.
(2) Průvodce psa je povinen uklidit exkrementy, které pes po sobě na
(3)
(4)
(5)

veřejném prostranství

zanechal.

Držitel psa, ktery mátwalý pobyt nebo sídlo na uzemi obce Brněnec, je povinen zajistit' aby pes
při pohybu na veřejném prostranství byl opatřen platným identifikaěním označenímvydávaným
obecním úřadem Brněnec (identifi kačn i známka).
Volný pohyb psů je možný na veřejných prostranstvích vymezených v přiloze č.2.
Povinnosti uvedené v tomto článku vyhlášky se nevztahují na psy služební a záchranáÍské při
výkonu služby a záchranných prací, pro psy speciálně vycvičenéjako pruvodci zdravotně
postižených osob a lovecké psy 3).

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zŤizení), ve zněnipozdějších předpisů
}
'ákona
Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel ps4 jeho vlastník či doprovazející osoba
3)
např' zákon č. 44912001Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, $ 52 písm. j) zékonač.273l2o}8 Sb., o Policii
Českérepubliky, ve znění pozdějších předpisů, $ l9 zákona é. 55311991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
') g 34

2)

2

čtánek 4
Zákaz vstupu se psy
Vstup se psy je zakázán na veřejná prostranství l,rymezenáv příloze č. 1 této vyhlášky.

článek 5
Pravidla pro užívánízaíízeníobce
Do zaÍizeni obce uvedenýchv čl.2, odst.5, je zákazpřivádět psy a jinázviřata'
čtánet< 6

omezení hlučných činností

(1)
(2)

Činností,která by mohla narušit veřejný pořádek v obci, je:
rušení nočníhoklidu
potlživání hlučných strojů a zaÍízenivnevhodnou denní dobu.
Nočníklid je dobou od 22.00 hod. do 06.00 hodin. V této době je každý povinen zachovat klid a
omezit hlučnéprojevy.

a)
b)

(3) Každý je povinen zdržet se veškeých prací spojených s užívánímzaÍízenia

přístrojů
způsobujícíchhluk (např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.)
a) v době nočníhoklidu,
b) o nedělích od 00:00 do 8:00 a v době od 12:00 do 24:00 hodin,
c) ve dnech pracovního volna v době od 20:00 do 24:00 hodin.

Clánek 7
Kontrola
(1) Dodržování vyhlášky kontrolují dle platných právních předpisů členovézastupitelstva'
členovékontrolního výboru a osoby pověřené zastupitelstvem pro tuto ěinnost
(2) Porušení povinností uloŽených touto vyhláškou se postihují podle zákonač. 200/1990 Sb.
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

čtánek 8
Účinnost
Tato vyhláška nabyvá účinnostidnem
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Mgr. Blahoslav Kašpar

Eva Kozáková

starosta

místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce: 31. 8. 201
Sejmuto zuíednídesky:
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Výčet veřejných prostranství v obci, na která je zakázánvstup se psy:
a) Dětské hřiště za Základní školou, KÚ Brněnec , p.č,'2563l1,256312,260411 a2571125
b) Dětské hřiště Mariánské údolí,KÚ Moravská Chrastov á, p.č,.3O9l29 a309140
c) Areál byvalého koupaliště, KÚ Moravská Chrastováp.č,.256,240,247,2f.3,22217,223lI a22512

Příloha č.2 k obecně závazné whlášce obce Brněnec č. 1/2011. kzabezpečenímístních
záležitostí veřeiného pořádku
Výčet veřejných prostranství v obcio na kterých je povolen volný pohyb psů:

a)
b)
c)

KÚ Brněnec , p.ě.2577 , tm. ,,IJhelka"
KÚ Moravská Chrastov á, p.č,.35211, prostor za ČSAo
KÚ ChrastováLhota, p.č. l44,b;iivalé hřiště

