
OBEC Račice 
 

Obecně závazná vyhláška  

č. 1 / 2006 

 
O REGULACI POHYBU ZVÍŘAT NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH  

 
Zastupitelstvo obce Račice se na svém zasedání dne 6. 2. 2006 usneslo vydat na základě § 24 odst. 2 

zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 

písm. a), d) a § 84 odst. 2 písm. i) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 
 

Čl.  1 

Předmět úpravy 
 
Touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen “vyhláška”) jsou stanoveny povinnosti fyzickým a 

právnickým osobám  při zajištění pohybu zvířat na veřejných prostranstvích ve vlastnictví obce a 

v zařízeních ve správě obce Račice. 
 
 Čl.  2  

Pohyb zvířat 
 
1. K zajištění veřejného pořádku, ochrany bezpečnosti, zdraví a majetku se zakazuje: 

a) volný pohyb psů a hospodářského zvířectva po veřejných prostranstvích, jak specifikovány 

v mapce obce Račice která je přílohou této vyhlášky. 

b) vstup se zvířaty na hřbitov a do prostor objektů ve vlastnictví a správě obce - budovy obecního 

úřadu, sportovní areál s budovou sociálního zařízení, autobusová čekárna.. 
 

2. Tyto zákazy neplatí pro služební psy ozbrojených sil, ozbrojených sborů a složek integrovanného 

záchranného systému při výkonu služby, pro psy vodící osoby nevidomé, bezmocné a pro psy 

provádějící canisterapii.  
 
 

Čl.  3 

Sankce 
 
Porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihovat podle zvláštních předpisů 1), pokud nepůjde o jiný 

správní delikt nebo trestný čin.  

 

Čl.  4 

Zrušuje se 
 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2004 ze dne 16.8. 2004, o zabezpečení místních záležitostí veřejného 

pořádku, čistoty veřejného prostranství, ochrany životního prostředí a veřejné zeleně na území obce. 

 

Čl.  5 

Účinnost 
 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení. 

 

 

 

Mgr. Libuše  Davidová 

místostarostka 

  Jiří  Rosický 

starosta 
 
 
1) z.č. 128/2000 Sb., o obcích,  ve znění pozdějších předpisů, z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 
 
Sňato z úřední desky dne: 


