č1. :lzoos

Obecně závazní vyhláška Obce Neplachov o veřejném pořádku a čistotě,
Zastupitelstvo obce Neplachov, na svém zasedáni dne 11.12.2003 se usneslo lydat na základě
§ l0 pi§m.a, § 84 písm,odst, 2 písm,i zrákona č. 128/2000 Sb. o obcích, obecní zňzení, ve
znění pozdějšíchpředpisů tuto

OBECNĚ ZÁVAZNOU VYHLÁŠKU
(dáe jen vyhlášku)

o

Vl_

RLJNEM PoŘÁDKU A ČlSToTĚ

čI. 1
základní ustanovení
Touto vyhláškou se upravuje udťovrání veiejného pořádku, čistoty a volný pohyb psů a
pohyb hospodáiských zvířat na veřejném plostranství Neplachov. (veřejným prostanstvím se
rozumí park na parcele |757/3,l75714,175'l 12,1'15'7/I5 náves a ostatní volně přístupné
obecni pozemky v obci N€plachov)

č1.2
Působnost obecně ávazné vyhlášky.

Vyhláškaje závazná pro všechny fyzické a právnické osoby, nachrázejici se na územíobce
Neplachov,

čl- 3
volné pobíhání psů
Osoby uvedené r článku 2 jsou por inné:
Učinit taková opatřeni, aby nedocházelo k volnému pobíhání psů po veřejném prostranství
a na ostatních pozemcich v kata§tránim územíobce Neplachov. Volným pobiháním psů
se rozumí pohyb psa bez doprovodu osoby.
b. Na veřejných prostranstvích se zvýšeným pohybem osob č. p.l'l5'113,175714,115'I 12,
1757115 a kde je dětské hřiště v kú Neplachov, opaťit psa náhubkem nebo vést na
vodítku.

a.

čt. +
Pobíhini hospod&ských zvířat.

a.

osoby uvedené v čl. 2 jsou povinny učinit taková opatření, aby nedocházelo k pobihání
hospodriřských zvířat po velejném plostraNtví.

lbbíháninr hospodářských Zvířal po veřejnén] prostranst!í sc l ozLlnri.jakÝkoliv poh1,ir
hospodář§kých zvířat na veřc,iné proslřanstvi. v,r,inrajejich přcsr;nu poci clohlcrlcrrt na

pastvu a Zpčt.
c. llospodářskýrni zviřaty se pro polieby této vyhlášky rozrrrní náslerlujici clrlrhy z,,ířat:
kúň. skot, ovce" koza. kur domácí, kachna. krůta. husa
d, V případč. že doidc ke Znečištěníveřejného prostranstvi psem ncbo lrospodóřsLl,tn
zr,ířetcm.je.jeho <lržitcl povinen bez Zbytečnéhoodkladu způsobcno,-! ncčislotrt vhodnitt]
Způsobcm odstranit.

čl,5

IJžiVllnívcřej ného prostťanstvi

Na veřL,iných pťostm,lstvich je zakázáno
a. crdstavovat vrak1 vozidel
b, stanovat n]imo vyhrazená místa

č,1.6
Porušeni této vyhlášky lzc u fyzických osob poslihovat.iako přcstupck, ncjdc-li o.;itlr slltltr tll
LlcliLt postižitclný podl(j zvláštnich předpisů nebo trcstný čii]. I) prlrvnických a 1j.zick!ch
osoh. ktcÉjsort podnikateli..iako správní delikl.

č1.7
Kollt1,olni činnost.

l)tlzor rrad dodt,žovánin tóto vyhlášky vykonúvá obcc Neplachov,

čt,8

'fato obeclč zár,azná vyhláška nabývá
účinnostil 5 tým dncD-t nás]eduj iciIn po jc.jírrr r r hIášoni.

starosta obcc
Mistostaťosta obce
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ZákOn číslol:812000 sb,
Ii pozdčjšich pi.dpi\ij
Zakon čisk) 200/|990 Sb, o přeslUrJcich ve znění pozděišich piťdpi§Li
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