UPozoRttĚttí
Yážení spoluobčané,
v poslední době se množípřípady volného pobíhánídomácího zvířectva zejména psŮ
a domácídrůbežepo veřejném prostranství našíobce.
Na základě připomínek zřad občanůna tyto případy Obecní úřad Hradec po projednání
v zastupitelstvu obce důrazně upozorňuje všechny občany obce, že takovéto jednání je
v rozporu s nížeuvedenými ustanoveními příslušných zákonů a jako takové můžebýt velmi
ciielně postihováno.
Jako příklady možnéhopostihu za nedodržení příslušných ustanovení zákonných předpisŮ
na tomto úseku uvádíme.

Podle ust. § 1,1 odst. 2) zákona č. 24611992 Sb. na, ochranu zvířat proti týrání, ve znění
pozdějších předpisů
je každý chovatel hospooářských zvířat (tedy příkl. i drůbeže)povinen učinit opatření
nezbytná pro zabránění úniku zviřat - sankce za porušení tohoto ustanovení dle § 27
odst. 3) písm. e)výše uvedeného zákona - pokuta až do 50.000,- Kč.
Podle ust. § 13 odst. 1) zákona č.24611992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve,znění
pozdějších předpisů
je každý, kdo chová zvíře v zájmovém chovu (tedy příkl. i psy apod.) povinen učinit
opatření proti úniku zvířat - sankce za porušenítohoto ustanovenídle § 27 odst, 2) písm. f)
výše uvedeného zákona - pokuta aždo 50.000,- Kč.
Podle ust. § 60 odst. 11)zákona č" 361/2000 Sb., o provozu na pozemních.komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů
je vlastník nebo držitel domácích zvířat povinen zabránit pobíhání těchto zviřat po
pozemní komunikaci - sankce za porušenítohoto ustanovení dle § 22 odst. 1) zákona č.
20011990 Sb., o přestupcích - pokuta v blokovém řízení až do 2.000 Kč, nebo od 1.500
až2.5O0 Kč ve správním řizeni.
Podle ust. § 47 odst. 1) písm. d) zákona č. 20011990 Sb,, o přestupcích

se

přestupku dopustí každý, kdo znečistíveřejné prostranství anebo zanedbá
povinnost úklidu veřejného prostranství (týká se i znečištěníveřejného prostranství
vlastním psem, jiným domácím či hospodářským zvířetem apod.)
sankce za porušenítohoto ustanovení dle § 47 odst. 2) zákona č. 200/'1990 Sb.,
o přestupcích pokuta až do 20. 000 Kč.
Všechna výše uvedená porušenípříslušných zákonných předpisů je oprávněný projednat
příslušnýorgán města Světlá nad Sázavou.
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Hana Hoskovcová
starostka

