oBcE VĚŽNIcE
oBtc\Ě zÁvÁzNÁvYHLÁŠKÁ
č.2|2001
zaslupitelstvo
obce Věžnicese usneslo\ydatpodleuslanovenls l 0 pGm b) zákonač' I28/2000sb. o obcích'a
v souladus ustanovením
ákona' lutoobecněávaznou vyhlášku:
$ 84 odst'2 plsm.i) citovaného

o chovupsůa jiných domácícha hospodářslcýchzvířat
I.
zák|rdnÍustánov€ n í
l' chov psůa chov hospodďs]Cých
a domácichzviřalna uzemiobceVěbice je připustnýpři dodrŽenj
předpisů.pokud lato ^iřata n€ p ůsobi hy8ienickénebo
p|atnýchhygi€ n ických' veterinámícha stavebních
čistotua bezpečnoslv domecha na veřejnýchpÍostÍanslvich.
])' 2)
zdmvomíávady' neohŤoŽují
ptcdPisú
2) 7trd&on
č 2ď1966 sb'. o Déči
a zdEYi lidu..vc aěni Pozdč.jšich
pro všechny chovate]e a drŽite]e
2' Vyhláška je ávamá

všech zviřa!

kteří chovají

nebo drŽí:

a) hospodářskázvířat4tj' koně,skot' prasata'ovce.kozy. hmbavoua vodnídrubeŽ(slepice.krůty'perličky'
kachny' husy). holuby' kálíky' koŽešinovázviřata (norl.f' lišry' pesce' nulÍie)' ryby a včely
ptactvo,papouš].]'
hady,drobnálaboralornlzvířata
b) domácia ostatnizvifuta.tj-psy' kočky'ozdobné
a zpěvné
(morčata,KečIry'rnyši'krysy)' Žel\} apod'
dnhů zvířat,a to jedincůi skupin'mimo zařizenízoologiclcýcb
zahradregistrovaných
3. chov nebezpečných
podlemístacho\u zvířele'3)
okesníneboměstské
velerinámisprá.lYpříslušné
státempodléháschválení
předpisů'
zák'č'24611992
sb., $ l] odst'3, v€ zněnípozdějšich
3) zákon na ochranuzvířatprotifýÍíní'
Il.
Povinnostichovat€ l ů zvířat
]. KaŽdý chovatelzvíře' uved€ n éhov čl' l. je povinm učinitiaková opatřeni.aby chovemn€ b yl
a majetekjiných
sporum'
ohroŽenŽivot,zdťaví
osob'a aby se př€ d chlázeloobčanskoprávním
2' cbovatelézvířar jsou povinni splni| všechnynutnépodmínkyhygi€ n ických a veterináměhygienickýcb poŽadavkůchovq tj- zab€Žpečil ňídnou\.ýživu(knnenía napájeni)a zab€zpečil laková opaďení'
pÍostředí
k nanšeniŽivotního
a k ýáni zvířat'4)' 5)' 6)
aby nedocházelo

4} Zá*ond č' l7lt 992 sb.' o 'lohim p@ť.di' v. ačni po2nějšjcht'řťdpisú.
5)i.]á|ion!
o v.l.'inimi pečič 16ď1999
6) ZÁ.lioíač'24óll992 sb.' na @bfu! ^'ila pfuti lýá!i. Ý. aěnj Ňzdčjljch předpisú

3' Veškeré
odpady'kte.étatozviřatapťodukují.
n€ b ojsou sjejich chovemspoj€ n y' musibý řádně
zachycováÍy.
aeškodňoványa odstraňovány.
chovatelmusimit k romuúče]u
rybudovánuvhodnouprostoru
ke shromažd'ováni
odpadu.7)' 8)
7)Zálonač l25/l99,7sb..oodpadcch'!chčnipozdrjšiohpicdp'sú
ptedpisú
8)záloňač 254/200lsb'.o vodiuh,}9 zněnipoŽdé]šIoh

a musíbý vybudoványv so!laduse
Jímkya hnojjště
musíbý vhodněu'nistěny'musibÍ nepropustné
a kr}Ťé
ápachuje chovatelpovinenzabezpečir
všechna
dostupnáopatřenÍ'
stavebĎimzákon€ m ' K om€ z eníobtěŽu,jjcfto
4' chov zviřat lze realizovaive vlastním
chovném
zařízenibez mohosti únikuzviřat na cizípozemkya
na veřejnáprostranství'
desinfekci'bubeníškodljvých
hlodavců
a hmyzuv objeklechpro
5. cbovat€ l je povinenzajistitúčinnou
III.
psů
Povinnostichovatc|ů

]' chov psů
. ve školácha domech,kdejsoudětskáznřizeni(jesle'maleřské
Školy'
školnidÍuŽinyapod')
. v zařlzenich veřejnéhostsavov|ínia potřaviniiřskévýroby' v obchodecha ub)aovacíchzaiizeních
. ve zdravotnickýchzatiz€nich (i v bý€ch' k1eÍé
s těmito z,ařizenímisouvis€ji)
hygieniclcými.
veterinámě
hygienickýmia provoziímipředpisy'Je ÝíZínna souhlasor8ánu
se řidízvláštními
oHs a okesnív€ t € r inámí sprály. 9)
l6ó/1996sb.'
9)zál' o vctcnniinjpéč1č.

prostranstvi'
musipsazajistil
2' chovate]'připadnějináosoba.kerá se pohybuj€ se psemna veřejném
aby nemohlpoŠkodilcizi
majetek'nemohlobtěŽovat
a obroŽovat
na zdravijinéobčany'
takovýmzpůsobem,
provádětjenv prosloráchk lomuvyhraz€ n ých(areálykynologů'
myslivecká
3' Výcvik psůje moŽné
zAt|zenÍ)
4' a) V místech
z\.ýšené
koncentrace
obyvalel'z€ j ménav centruobcenebonajinýchfrekv€ n 1ovaných
nistech (plochách)'v blizkoýi nákupnicbstředisck'dělskýchhřišta piskovištnesmíbý psj ponechánibez
povahové
vlastnosti'
dozoťua j ejicb pohybmusíbýt omezenvoditkem'Psi.kteři vykazuji nebezpečné
nervozitu,
áoršenou
ovladatelnost'
musí
bý
chovatelem
n€
b
o
osobou,
kerá psy doprovázi.opaťeni
agresivilu'
navíci náhubkem.

b) Je zak;zánonechatzn€ č jštovat
v€ ř € j ná prostranstvi'
zejména
p]oc]ry.hřbitov'
ulice'náves'travnaté
ccsty'parky)dě1skáhřiště,květjnové
záhonypsini exkÍementy'
DojdeJipř€ S to ke znečištěni
těch1op]och,je
připadněiináosoba'kterápsadoprovázjpovinnatu|on€ č istotuneprodleně
c]rovarel'
odstranit
a uklidil'
c) Voděnipsůdo pÍodejen,
na dětskáhřiŠte,
SpoÍoviště'
koupaliŠtě
upravují
zvláštni}rygjenické,
veterináměhygjenické
a provoznipředpisya může
bý d]eroáodnuti v]astníka.
spÍávce
neboprovozovatele
j ako odsr.] čl'IIl'
rohorozAŤizení
zakázána' Z poh]eduveterinámich
a hygjeniclďchpředpisů
p]atiobdobně
5' chovatelpsaje povinendochl'et sepsemk povjnnénuočkování
proii vzrek]iněa při onemocnénl
psapoŽádato odbornouveterinámí
pomoc'10)
l0)Zjton o veterinámipéči
č l6ó/1999sb

prukazuZTP-P' keři používajj
6. Na osoby. drŽjte]e
psajakodoprovod(nevidomí),
se váahuji
zvláš1.ipředpisy'] l)
] l ) R o á o d n u ! h ] h y g i e n i kcas R z n ,l I D M ' ] o o ' F .j I l ] 9 8 ó ' r d n c | 2 2 l 9 8 6 ,

7' Za škoduzpůsobenou
zviřeiemodpovidá.jeho
chovatelpodle
občanského
ákoníku.
je povinenpsařádněpři]rlásita dodrŽovat
8' KaŽdýchovate]
plalrré
ustanovení
vyhláškyo mísťnjch
poplatcjch.PřipřihlašoYání
psa a placenipoplatkuze psů'iechovate|neboosoba'kerá psadoprovaz' povjnna
pred]oŽi1p1atný
prukazo očkováŤri
psaprotiváek1ině.V případěpÍsemné
očkovací
přihláškyuvéstdalum
posledního
prorivŽek]iněakde by]oočkování
očkovánj
provedeno'
IV.
Zaběhnutípsi
]' Psi, kteři budouvo]něbez dozorupobíhat
po veřejnýchprostmnstvích'
mohoubý odchyceni
pověřenouorganizací'
(tj' 7 dnů)v pověřené
2' Pokudnebudoupsi v dobězajišťení
v uvede!éIhůtě
organizacjvyzvednuti.
budes nini nak]ádánopodlepolqr'nu
okesní veterinámispÍávyv Havličkově
Brodě'
3' Pokuddojdek odprodejjpsůzaběhnu|ých
a nevyzvednutých,
ýěŽek z prodgjebudepouži1na
pobý psův přislušných
úfuadynák1adů
na dočasný
zďízenícha se zbýkem výeŽkubudenaloŽenopod]es ]:5
odst'l občanského
z'koníku.
omezeníchovu^ířat
]' Zakazujese chovhospoďítských
zvířa1vnájemních
domech'kteÍé
nemajicharakter
rodinného
domu'V lodinnýchdoneclrjepovolendrobnýchovkálftů a dřůbeŽe
v odpovidajicím
zďizeníza podminek,Že
choYhospodářských
zY1řatnebude'dle ! l27 občanského
zákoníkuv p]atném
zněnÍ'obtěŽovat
sousedynadmiru
(pach'hluk' odpady)a při splněniýavebnich,hygienickýcha veierinámích
přiměřenoupoměrům
podminek.

vt.

Uhynutízvířat
]' Chovateljepovinenzajisti1.eškodné
odstraněni
uhynu]ých
zYjřarprostřednictvim
odboméasanační
olganizaceza úp]atu'
např'ASAP VěŽ' l2)
l2)Zá&onaovetennámipéč1č
ló6/1999sb
VII.
Závěr€ č ná ustanovení
1' Porušováni
iérory]r]ášl.]
můŽebý stihálojakopřestupek
dle s 46 a s 48 zákonač'200/]990Sb' o
přestupcích,
předpisů'
ve zněnípozdějších
2' ToutoryhláškounejSoudotčena
ustanoveni
domomÍ}ro
řádu o cho\,upsůÝ domech'
VIII.
uarnnost
] ' Ta1ovy]r]áška
labývá účinnosti
dnemryhlášenjtj' 28,lisropadu
200l z důvoduobecněna]é]ravého
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lng' Jan Šlohanzl

