Vyhláška obce Doudleby
O PODMÍNKÁCH CHOVU DOMÁCÍHO DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
Zastupitelstvo obce Doudleby vydává v souladu s ustanovením §14 odst.1 písmeno d, a §16 a §36 odst.1
písmeno h, zákona č.367/1990 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:
Část první
Základní ustanovení
1.Ustanovení obecně závazné vyhlášky obce Doudleby se vztahuje na územní obvod obce Doudleby a týká
se:
a) chovu psů
b) drobného domácího a okrasného zvířectva
d) hospodářských a kožešinových zvířat
Část druhá
Obecné podmínky pro chov
1.Chov jakéhokoliv zvířete je možný jen za podmínek,že nebudou dotčeny hygienické, zdravotnické a
veterinární
zásady,neohrozí čistotu a bezpečnost v domech a na veřejných prostranstvích a nebude obtěžovat občany
nad míru přiměřenou
poměrům.
2.Chovatelé zvířat jsou povinni dbát základních pravidel hygieny, čistoty a pořádku v obci, ochrany zdraví a
bezpečnosti občanů.
3.Je zakázáno chovat zvířata v objektech ,kde se nachází společná zařízení, dále v objektech veřejného
stravování,
v potravinářských prodejnách, ve společných ubytovnách a v provozovnách poskytujících hygienické služby.
4. Je zakázáno vodit zvířata do objektů ,kde je zakázán chov za podmínek stanovených v článku II. odst.3 a
dále na dětská hřiště, sportoviště, pískoviště, koupaliště a další místa na něž platí zákaz vodění zvířat.
Část třetí
Chov psů
1.Chovatel psa je povinen přihlásit psa k evidenci za podmínek uvedených ve vyhlášce o místních
poplatcích.
Majitel je povinen opatřit psa obojkem se známkou. Známku obdrží na OÚ při zaplacení poplatku ze psů. Při
ztrátě známky je povinen opatřit na OÚ novou. Pes musí být označen známkou vždy při pohybu mimo objekt
majitele psa.
2. V zájmu dodržování hygienických podmínek,čistoty a ochrany veřejného pořádku je držitel psa povinen
zejména:
a) udržovat psa v čistotě
b) opatřit psa náhubkem a vodit na vodítku ve společných prostorách obytných domů, na veřejných
prostranstvích a v dopravních prostředcích hromadné dopravy
c) dbát aby pes neznečisťoval společné prostory obytných domů, chodníky, veřejné zařízení a trávníky na
veřejných prostranstvích
d) odstranit psem způsobenou nečistotu na místech,jejichž znečisťování může být na závadu ostatním
uživatelům
e) dostavit se se psem k povinnému očkování proti vzteklině a k prohlídce při zjevné chorobě na veterinární
zařízení
f) dát psa, který pokousal občana, neprodleně prohlédnout veterinárním lékařem, dodržet nařízení, ochranná
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opatření
a vydat zraněnému nebo příslušnému organu potvrzení o prohlídce psa
g) po napadení zvěře nebo domácího zvířectva psem provést okamžitá opatření k nápravě způsobené škody
ohlášením a dohodou.
Část čtvrtá
Chov jiných domácích zvířat
1.Chov jiných domácích zvířat jako kočky,morčata,křečci,zpěvné ptactvo je možný jen za podmínek
uvedených
v článku II.této vyhlášky.
Část pátá
chov drobného,okrasného a hospodářského zvířectva
1.Chov drobného ,okrasného a hospodářského zvířectva je možný jen za podmínek stanovených v článku II.
2.Není dovoleno volné pobíhání zvířat mimo objekt vlastníka a po veřejných prostranstvích a komunikacích.
Část šestá
Chov hospodářských a kožešinových zvířat
1.Chov hospodářských a kožešinových zvířat chovaných ve stavbách pro zemědělství se řídí § 95 vyhl.o
obecných
technických požadavcích na výstavbu (87/76Sb.) a dalšími právními předpisy.
Část sedmá
Ustanovení společná a závěrečná
1.Chovatel musí pečovat o to ,aby chov zvířat nedával podnět k narušování pravidel soužití občanů.
2.Výskyt toulavého zvířete je nutno bezodkladně ohlásit majiteli pokud je znám,policii ČR nebo obecnímu
úřadu.
3.Každé uhynutí zvířete musí být neprodleně hlášeno veterinárnímu středisku,které zajistí odvoz na
asanační službu.
Zakopání uhynulých zvířat v zahradách a jiných prostranstvích není dovoleno.
4.Odpovědnost chovatele zvířat za způsobenou škodu a povinnost jejího uhrazení zůstává nedotčena.
5.V případě výskytu nákaz přenosných na zvířata je nutno se řídit pokyny veterinární služby.
Část osmá
Sankční opatření
1.Porušování povinností stanovených tímto obecně závazným nařízením lze postihnout jako přestupek podle
zákona
o přestupcích č.200/1990Sb.a následujících právních předpisů.
2.Majitel psa je povinen přihlásit psa staršího šesti měsíců.Od této doby vzniká povinnost hrazení poplatku
ze psů.Nebude-li
poplatek uhrazen včas nebo ve správné výši vyměří Obecní úřad poplatek platebním výměrem a může zvýšit
nezaplacený
poplatek až o 50%.Termín uhrazení poplatku řeší vyhláška o místních poplatcích.
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3. Porušením této obecně závazné vyhlášky právnickou osobou nebo podnikatelem při výkonu podnikatelské
činnosti,může
starosta podle zákona č.367/1990Sb. §50 uložit pokutu
Část devátá
Účinnost obecně závazné vyhlášky
Tato obecně závazná vyhláška byla schválena obecním zastupitelstvem obce Doudleby dne 6.1.1999 a
nabývá účinnosti dne 1.2.1999
Vyvěšeno na úřední desce dne 6.1.1999
Sejmuto dne 29.1.1999
Josef Bohdal, starosta obce
František Rytíř, zástupce starosty
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