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Obecně závazná vyhlá ška obce Jestřebí Č.Ol/2003
o zabezpečení místních záležito tí veřejného pořádku a zajištění
udržování či tot veřejných pro tran tví
ouvi 10 ti chovem a
držením p ů na území obce Je třebí.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo obce Jestřebi chválilo na s ém eřejném za edání dne 18.12.2003 v
ouladu u tano ením § 10 pí m.a) a c) a § 84 d t.2 pí m.i) zákona č.128/2000
b.,o obcích
/obecní zřízení / , ve znění pozdějších předpi u , tuto obecně závaznou vyhlášku

Či. I
Obecná ustanovení
Tato obecně zá azná vyhlá ška upra uje zabezpečeni mí truch záležito tí veřejného pořádku a
zajištění udržování či tot
eřejných pro uran t í ou i 10 ti chovem a držerum psů na
území obce Jestřebí a místní
ti Pobuči.
čá

ČI.2
Základní pojm
Pro účely této vyhlášky:
I)

Veřejným pro tran
zejména o ilnic ,
prostory pří tupné
ohledu na la tnict

t ím jsou všechna ml ta, která louži veřejnému užívání. Jde
mí tní a ú ~elové kornunika e , ch dník , eřejnou zeleň a další
každ 'mu bez omez ní, led
loužící obecnému uži ání a to bez
í k tomuto pro toru

2)

Zařízení loužící potřebám veřejno ti j ou tako
zařízení, která louží veřejnosti na
veřejném pro tran tví ( např. lavičky, telefon. automat , odpadko
nádoby, veřejné
o větlení apod.)
á

é

3)

Veřejnou zelení j ou zejména ucelené oubory trornů, keřů travnatých a květinových
ploch, ojediněle ro tou í trom , keře, dál trá nik , k ětino
záhony včetně
přenosných nádob na zeleň, které e nacházejí na eřejném pro tran tví.
é

4)

eřejný pořád k v obci je ta , který umožňuje klidn ' a pokojné oužití občanů a
návštěvníku obce a realizaci jejich prá , zejména n dotknutelno ti o oby a jejího
soukromí, ochran majetku, ochrany zdraví a prá a na přízni
životní prostředí.
é
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ču
Povinno
Fyzická osoba, která
veřejného pořádku a

ti o ob v ouvislo ti

ede , nebo dopro

cho em a držením psů

ázi psa , je za účelem zaji štěni místních záležitostí

či toty veřejných pro tran tví po inna:

a) mít p a na vodítku a zabránit
olnému pobíhání p na veřejném pro tranství v obci
které je v mezeno v příloze této vyhlá šk
b) zabránit
tupu p a do mí tní základní škol , mateř ké škol , budovy obecního
úřadu, areálu místního hřbitova, do mí tní kaple, požární zbrojnice ve vlastnictví
obce a porto niho areálu a obchodu
potra inarni
c) zajistit, aby pe neznečišťoval veřejná pro tran tví, eřejnou zeleň, nebo zařízení
sloužící potřebám veřejno ti,
d) neprodleně od tranit nečistot
(
krement a pod. ) způ obené p em na veřejném
prostranství a zajistit, aby bylo neci totami naloženo h gienicky nezávadným
způsobem
ů

Čl.4
Kontrola
Kontrolu nad dodržováním
ustanovení této OZ
konávají členo é zastupitelstva
Jestřebí , a další osoby pí emně po ěřené ke kontrole Obecním úřadem Je třebí .

obce

Čl.5
ankce
Porušení po inností tano env ch v této OZ Iz po tiho at jako pře tupek ( dle zákona
č.200/1990 Sb. , o pře tupcích, ve znění pozděj ích předpi II )

Čl.6
činnost
Tato OZV nabv

á účinnosti

patnáctým

dnem,

ná ledujícím po jejím

OBEC
789 01 JEST~EBf
-1-

....,"

-

místostaro

.

ta obce

hlášeni.
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Příloha: fotokopie
vyznačením jednotli
mu í být na vodítku a volné pobíhání p

Zveřejněno dne: 19.12.2003
Sejmuto dne :

4-, A, 1L t' 4-

ů

j

'ch mí t a eřejnych pro tran tví, kde psi
zakázano

