Obecně závazná vyhláška č. 1/2003
o chovu domácího a hospodářského zvířectva v obci Čachrov a
integrovaných obcích
Obecní zastupitelstvo v Čachrově se na svém zasedání dne 13.3.2003 usneslo vydat
v souladu s ustanoveními § 10 a § 84 odst. 2 písm. i) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění
pozdějších předpisů tuto vyhlášku:
Článek I.
Úvodní ustanovení
1)
Tato vyhláška upravuje zásady chovu a povinnosti chovatelů domácích a
hospodářských zvířat na území obce Čachrov a integrovaných obcí z hlediska zabezpečení
ochrany veřejného pořádku.
2)
Chovatelem se rozumí každá fyzická a právnická osoba, která chová zvíře nebo
zvířata.
Článek II.
Chov zvířat
1)
Chov zvířat je povolen jen tehdy, pokud zvířata a jejich chov neporušuje hygienické
předpisy, neohrožuje čistotu a bezpečnost na veřejných prostranstvích a nejsou na obtíž
ostatním občanům nebo nejsou zdrojem jejich ohrožení.
2)
Chovatelé jsou povinni zajistit takové podmínky chovu zvířat, aby nedocházelo
k jejich týrání; podrobnosti stanoví zák. č. 246/1992 na ochranu zvířat proti týrání,
3)

Je zakázáno vodit zvířata na školní hřiště, dětská hřiště, koupaliště a na hřbitovy.

4)

Chovatel je povinen:
a ) držet zvíře v čistotě a dbát, aby neznečišťovalo veřejná prostranství,
b) zabránit volnému pobíhání zvířat a jejich vnikání na sousední pozemky,
c) odstranit nečistoty a škody, které zvíře způsobilo,
d) zajistit zvířeti povinné ochranné očkování a veterinární péči, podrobnosti stanoví
zák. č. 215/1992 Sb. o veterinární péči,
e) zajistit, aby zvířata neobtěžovala své okolí zejména nadměrným hlukem nebo
zápachem,

f) zajistit, aby zvířata nezpůsobovala ostatním újmy, zejména na zdraví a majetku.
Článek III.
1)
Kontrolu dodržování této vyhlášky vykonávají orgány policie ČR a obecního úřadu a
osoby obecním úřadem pověřené.
2)
Porušení této vyhlášky bude stíháno jako přestupek podle zák. č. 200/1990,
o přestupcích a zák. č. 246/1992, na ochranu zvířat proti týrání.
3)
Za porušení této vyhlášky lze uložit podle zák. č. 200/1990, o přestupcích pokutu až
do výše 30 000 Kč a podle zák. 246/1992, na ochranu zvířat proti týrání pokutu až
50 000 Kč a za opětovné porušení až 200 000Kč.
4)
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po
jejím vyvěšení.
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