
MESTO KOSTANY
obecně závazná rThláška č.2/2012,

kterou se uPrávuji píáÝidh přo pohyb psů na veřejný.h prostránstvích

7aýuPnalsl\D n,'\h Košldl! ý ,a sah, .as.di i dDe ]2.bř.zm 2012 §É:ló \\.la|
Múklade § 21 alls!- 2 !ilk.,ú č, 2!ó']912 sb, na .Lhldht l,jřal P].n ljf.ni, ]! llěti
PlJeJši.h pl.dPisli, a lso aLl ,l la pis". lr,.), L|).r § 31 .xlý ) p^n ]j) ika d
č. t28'20aa sh , a óbci.h (ob.c]li.řik i),1Ý .ř"i pozllějšich pí?LlP^i, 

'lo 
abe.hé,á\údlo

lyhlášfu iLi le Ph, \r"h láškl ") :

čhnek r
lravidla prc pohYb psů ná v.řejíý.h prostníslvich

l) sianóWji se ňásledujici ťavidla pro pohyb psů na vš€ch veiejiýcb pfu§lúslvich|)

a) pes agíesivni:l ňebo šp ně ovladate]ňý apes na akcikonané na vei.jnéú pfustaNlvi.
na kteréje ptilóúen většipočel osób ( api sbrcmžděni. kuhui|li, spónóÝni. reklanni
akce atd ), musi b]i1 vedeí na voditku,

b) v piipadě, že musi b]í pe§ ía plechodnou dobu ponechán ňa vci.]nén prošransivi bez
dohledu ( např pii ná! štěvě obcho du), .] 

e nuiné j er uvázal k p evnéfou pted něl u, a ló
tak, aby při úiieni iiných osob a vedeiých psů nebojiných zviřal něltako uýázanÝ
pesco nejmenšimožnosl dósial se s ninido konlal(u

2) splňěni povinnosti uvedeňý.h vodst i z4iiujé lyzi.ká ósóba. kteíá ná
prosúmývi pod kontolouadot edém ])

l) /,et'nPI.qejnenouo]lrnn.,pqn,\)ldl],eoJ].],(l rrodÝ"f, jPpřJJD\en
4] D.ln povLnno{ ( Dvaíelů p!újsou upraven! zakony5|

Č6nek2
Ýym€zeni prustoí přo volné pobihííi píi

l) Pro lolné pobiháni p$i aglesjvnich a špahě óvladalelnýcb. se vynúuji prcšolt-
p p č .130/l a 426 v( ú Košťany. kteÉ jsou piesně vynezeny zákresefo v
piiloze č t 1óto vyhlášky

) Pro volne pobiháli ostatnich psů slouživeio]ná píosiran§vi kde neplaiione2e,ú
ódý lač] ] této Whlášky nebo zákoňa !')

b!-1!án \.rpís,okor áí n b. iip.dó
to\ d.l pq j.ho ]laínik icb. dopmÝÍ^ji.i coba|§]]odí lphm d) ákoel č !úrr0 sb. o pi.íupcich,le aéni F/dajli.lj plcdFs,] (.Pr.Jípt ý

a § 2] oilsl , pl§i 
' 

1kou rMu /!ihl ploti riún (../r,'.rá ,l,b. § J*a chankl <l,?wi l*.ýq*l

zÍkónú Qllk n o silučnim pío\o4D ]. aťtri plldqiich pi.dpni (,,J 1,rz
,ila1 P Pa.lirl ko vtkei,). I



]) volné pobiháni psůj€ možné pouz. pod neustálýn donledem a piinýn vliven osoby

čfinek3
záknz v3lupu se psy

z důvodu ochrany zdravi a života děii a mládéže se zateúje v§Up se psy na dělská hnště a
2 dúvodu ochmy vzhledu veřejňé zeteně se zakeuje vstup s psy na íavnaté plochy veř€jné

a) uokálů Kanenný Pahorek (p p č ]95/1vk ú Košl'aný)i
b] \ Uli.isAa(p p. l?0/:1\ k u KoÝinl),
cl ,1i t.o"'o,yrp p. lUo.1 ó l\. L 

^os,'alyjd) vsúel.é(p p č 322l9vk ú, srie]ná)

ódí ]ail ] ryhláiky
5loý] !p něnim pmco\ni.h
,o, á ps] á\ {eí.n á vodici

\e nevzlahuji na 9]j,zebni p§y pokud l5tonáVaji
nébo sluzebn.h u|olú" dale n. psy pn Vlkonu
(napi pii dóprolodu nevidomýcb osb)

patnáciým díem po dni qhlášeni

mhioslaroía

vyvěšeío na úiedni dscedne: ] 9 0] 2012

\e]muto z úledn degkydne] 0J 01 20u

2nbr pó,d.]!l.h pbpi§ú (../? r,rlr'řa llŤlníLú drnádá 
^iřol. 

1dň 
^lla] 

r új,fu\ilh
z fu |u\.ýLh ťhó|ú z|ěfo. n4h.l l. \

L mpi áró č j5yl99' sb. o oLt I pólicii, Zj}on
lil9or sb aLi 

'lfu 
t! /ián]

\!rbeá!í,d,n/ Cp ( aúj po/dqslrh pkdpisÚ

č 2r]2o03 sb, o Policji cR. !a hú Ě?nój§cll
É/dói§.ll zmčL /rlkoi č, iji?lrD sb o ]tzci§ré



}řilob. č, t k ob.cíě závúné }Thlášc. č.22012. kleřou §€ upřlvtrji pnvidl. prc pohyb
p3ů í. Ý.ř€jných prcstnnstvich

Mrúový zikř.s Dťostoř Dřo volíéDobihíni b§ú dl. č1.2 Whl{škv.
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