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OBEC LUKA

obecně záu azná vyh|áška
č.6/20í0,

o zabezpeěení veřejného pořádku a čistoty ana veřejném próstffffi"ení pravidel pohybu psů

ff-il{J":,l.ť! 
*.* Luka se n" :^1é'=.T99íni on".J 12'2o1o'usnes|o vydat na zák|aděvezněnídŤ.'ii".lTj,{i.=f :*;.:",i}jiiť!:,.-n"o"r,iánř.,s 35 a ď}1,-11.r. zl -piš' ..h7. zákona ,.,,,,,?n111'.1..."1,'i,š'l.1l x%*"Ji:. ve znění pozdějších precípišri- iuto obecně závaznou".,ono,3u?l.' " ;,dJil (obecní zřizeníj,,

cíl a předm.et ooe3,l.Jzavazné vyh|ášky
1. cítem .u.o 

,:1":n ě zá.vazné vyhtášky (dá|e ielsměřujících .1 1apezoee"n?..ňi.ňi91. i.1.Jiiřň,/ 
':::ři^11"^ *Lá?'"#:T:"::ii:l;et.[:řs.#íffi ;l;#:;:,i,T**TÍ$j;IL:u.nn':1&:*'vyfu ářeníprtzniuícň

2' 
iQll"Er"teth:J|'jášky 

je regu|ace činnost-, kte1é by^moh|y narušit veřejný pořádek1x.1'iiě-ř,"3x.J,"JÍoT'!T}"íi:yili#;ťl?ilit1ffiJá',,i"l[ŤIu,,,'?j
ffiáÍál#n:nn*x;";j*n'*j* j*^''"'jHil:*:""veřejnémzájmuažt4mu

Vymezení činností, kÚeré o, 
i.ly,.,!!í'' *Y:iryrdek v-obci nebo býtv rozporu s dobými mávý, oór'ňáu L"iňenosti, zdraví a majetku

Sm;-*',;#ff:""il"$H*:*l!-;;['#:,Íl]EÍii,Joulo., nebo být V rozporua) znečišťová n í 
-veřej néňó-5'l-.tl.ln.tui,

:] ítlJ::I!ff:,?:":::Íi,i' 
ň;i;"nsfuí bez doh|edu, kontro|y nebo přímého v|ivuc) v'ýcvik psa,

.u*,"5,llojmy
Pro Úče|y této obecn ě ávaznévyh|ášky se vymezují některé pojmy:
1. Veřejným Rořádt<em se rozumí..1:,k9{ je.1.aručeno-Íjio!é 

" 
pokojné souŽití osob v

daném místě a č.ase pi1 resoertJuani .ůojer.tivniJň'pniu 
" 

.."no,ďn.řmoŽnosti jejichrea|izace, zeiména nedot<nul;ňŇ; so.utómi osl-o, 5"r,on3 majetku,. 
'z,Áraví,právo 

na
příznivé Živoiní orostředí-a ilá"lii'",rurt"lí ;iiňti*: 

-zr.tlot -rc 
nqšt-oLni a zajištěníveřejného pořácitu oocňaiiiáá}oi,ani' pravioet 

"ňJu"ni na veřejnosti, jejichŽ soubor



tvoří jednak pravidla obsažená v 
1!1nic! normách, jednak pravid|a chování' kteráffii.'"#,ffi:il',,.xff lfu iifi ,""',l3!óki::*ť; jfi i:óoecnerr!il;;;";přesvěoceni

Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, u|ice, trŽiště, chodníky, veřejná ze|eň,parky a da|ší prostory přistilpů r"lje1u b"il;"á;, Lov s|oužící ou."né'u uŽívání,a to bez oh|edu na vlástnictví xioňulo p'ó.táiu;.'twIt.' 
l

|ntravi|án obce je zastavěná část obce2.

3íá':;*' 
zvířete je vtastník zvířete nebo ten, komu bylo zvíře svěřeno, kdo má zvíře

5#[Í;lff*H"se rozumí např. v|astník psa, chovate| psa, osoba mající psa v péči,

čistota *ř"j 
"?;Í 

prostra nství
KaŽdý je povinen počínat sitak, aby nezpůsobi|znečištění veřejných prostransfuí.
DrŽítel zvířete je pov1-en zajistit, aby zvtře-neznečišťova|o veřejné prostranství, pokud setak sta ne je povinen neprodíeně,.náeisicni (.."pňř* Iy) "oostran 

it.

ct.5
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

Fyzická osoba3, K"lá..Y:g".ne!o doorol31í..psaa na veřejném prostranství vintravitánuobce je, za účetem zajištění mlsinicň zaq19šř #-,*ň| pořádku a čistoty veřejnéhoprostranství, povinna.n-rít.psa poá neustalym oáňr"áJem, kontrolou, přímým vtivemna veřejném prostranství v iňtráviianu áo"., iáňeňJ,"I.ř"=mních komunikaóíchs.
Je zakázán vrýcvik psů v intravi|ánu obce, zejména po pozemních komunikacích v o

čl. s
Osvobození

Tato vyh|áška se pyáahuje na stuŽební 
é.]..?.! 

jejich použití dle zvtáštních předpisůa na psy doprovázející nevidóme neuo teusně postiŽehé osouy.
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ět.l
Zrušovací ustanovení
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2
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4

$ 34 zákona č. 128/2ooo sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějšíeh předpisů.
:ff::"nlffffii$ffirn**n:{x*iťmi*:*gn-n), ve znění pozdějších přepisů.
i'".,r*+;l"]"j"Jl'u*,'o::Pns!v|9n 

je *ný 
!.:11" pod.neustálým dohledem a přímým v|ívem fyzické osoby."l.ášt.ip-,ňňř:.i.,tVllliTJ.l"$$iffirdnému napádeni o"oo, j"j*,'postozeni ň;j"iil Ě,oiii'",*u upravují

$ 60 odst. 
'.t 

zákona č. 361/2000 
9b., o p,ouo.u na pozemnÍch komunkacíchsi|ničním provozu), Ye znění *.o.cis'CI'o"ňřu'ř.u 

tta poz€lTlo|Ctl komunkacích a o změnách některých zát(onú (zákon o



:i!ii ii.tr{lř,i}Éií4í:ff ffi ,Hff : ?;1;,i: .Y:i"ln9' pořádku v obci Luka
,3,1:.24.01.2ao1aooecnJ;;;;;Zuýnrášt"É'1í;;,i"óTT:lf,T.H j::é,5'5:

Čl. g
ucrnnost

Tato obecně závaznávyh|áška nabýuáúčinnosti dnem 1. |edna 2011.

,lrillk
Lenka Mdrkvartová

starostka

Vyvěšeno na úřední desce dne. 
^T,|A 

49Sejmuto z úřední o".lý-J|":,,". d^ í* ,b


