Obecně závazná vyhláška
CHOV A DRŽENÍ ZVÍŘAT NA ÚZEMÍ OBCE
Obec Osvětimany podle § 16, odst. l, úplného znění zákona o obcích č. 410/1992 Sb., vydává
tuto obecně závaznou vyhlášku.
Oddíl I
Článek 1
Základní ustanovení
Tato vyhláška upravuje základní podnímky pro chov a držení zvířat na území obce.
Článek 2
Vymezení pojmu
a) velká a střední hospodářská zvířata (skot, koně, ovce, kozy, prasata apod.)
b) kožešinová zvířata (norci, lišky, pesci, nutrie apod.)
c) malá a drobná hospodářská zvířata, tj. hrabavá a vodní drůbež (slepice, krůty, kachny,
husy), králící, holubi a včely apod.
d) ostatní zvířata, tj. psi, kočky, zpěvaví a drobní ptáci, drobná laboratorní zvířata
(morčata, křečci, myši), želvy, plazi a jiné žovočišné druhy.
Oddíl II
Všeobecná ustanovení
Článek 3
Podmínky chovu
1) Chovat jakékoliv zvíře je povoleno (s vyjímkami uvedenými v dalších článcích této
vyhlášky), pokud chov nezpůsobuje hygienické nebo zdravotní závady, neohrožuje
čistotu a bezpečnost v domech, na veřejných prostranstvích a neobtěžuje nad obvyklou
míru ostatní obyvatele. Podmínkou chovu je dodržení hygienických, veterinárních a
stavebních podmínek dle zvláštních předpisů.
2) Je zakázáno přinášet, přivádět nebo volně pouštět zvířata do prostorů, kde není
dovolen jejich chov, dále na dětská hřiště, pískoviště, hřiště, koupaliště, hřbitovy,
parky a další místa opatřená upozorněním "Zákaz vodění zvířat". Tento zákaz neplatí
pro služební psy a vodící psy nevidomých osob.

Článek 4
Povinnosti chovatelů
1) Chovatelé zvířat jsou povinni důsledně dbát na dodržení hygienických požadavků,
na čistotu obce, na ochranu zdraví a bezpečnost spoluobčanů.
2) Chovatelská zařízení musí odpovídat ustanovení stavebního zákona. Stavby pro chov
zvířat, jejich změny a udržovací práce lze provádět jen na základě stavebního
povolení nebo ohlášení vydaného stavebním úřadem v Boršicích.
3) Chovatel je povinen zřídit zábranu proti vnikání chovaných zvířat, zvláště drůbeže na
cizí pozemky. Volné vypouštění zvířat na veřejná prostranství včetně parků je
zakázáno.
4) Veškeré odpady z chovu zvířat musí být nezávadně likvidovány. Chovatel musí mít
k dispozici vhodnou plochu ke shromažďování hnoje a jiných odpadů. Jímky a hnojiště musí být stavebně řešeny v souladu s platnými hygienickými normami a předpisy.
5) Chovatel je povinen provádět deratizaci (likvidaci hlodavců), desinfekci (likvidaci
hmyzu) v objektech, které slouží k chovu zvířat, v potřebných termínech.
6) Chovatel je povinen neprodleně hlásit podezření vzniku nakažlivých chorob zvířat
příslušnému veterinárnímu zařízení a provést stanovená opatření.
Oddíl III.
Speciální ustanovení
Článek 5
Chov malých a drobných hospodářských zvířat
1) Holuby je zakázáno chovat v nájemních domech, na balkonech bytů a ve vedlejších
( užitkových) místnostech.
2) V intravilánu obce je možno umístit včely po projednání s Obecním úřadem
Osvětimany.
Článek 6
Chov ostatních zvířat - psů
Chov ostatních zvířat v bytech nebo domech je možný jen za podnínek uvedených
v článku 3 této vyhlášky.
Článek 8
Chovatel je povinen přihlásit psa staršího šesti měsíců do evidence Obecního úřadu
Osvětimany a hlásit rovněž veškeré změny.
1) Držitel (chovatel) psa je povinen v zájmu zachování hygieny, čistoty, ochrany
veřejného pořádku, bezpečnosti a dobrého občanského soužití:
•
udržovat psa v čistotě
•
zabezpečit, aby nedocházelo k nadměrnému obtěžování hlukem, zejména v době

•
•
•
•

•
•
2)

nočního klidu
na veřejných prostranstvích vodit psa na vodítku, pokud by mohlo dojít k ohrožení
jiných osob, opatřit psa náhubkem
dbát, aby pes neznečišťoval společné prostory obytných domů, veřejná prostranství a
zařízení, květinové záhony a trávníky veřejného prostranství
je povinen ihned odstranit výkaly, dojde-li ke znečištění veřejného prostranství (např.
odnesením v obalu apod.)
dostavit se se psem k povinnému očkování proti vzteklině, případně jiným chorobám,
při onemocnění nechat psa vyšetřit ve veterinárním zařízení, v případě pokousání osoby
dát psa neprodleně prohlédnout veterinárním lékařem a obstarat zraněné osobě potvrzení
o výsledku vyšetření
zajistit utracení psa, který opakovaně pokousal člověka, s vyjímkou případu, jestliže pes
pokousal člověka při ochraně majetku nebo osob
v případě nemožnosti dalšího chovu psa zajistit jeho šetrné utracení ve veterinárním
zařízení na vlastní náklad
Výcvik psa je možné provádět jen v prostorách k tomu vyhrazených.
Oddíl IV
Přechodná, společná a závěrečná ustanovení

Článek 8
1) Nález volně se pohybujícího poraněného nebo uhynulého zvířete, jehož výskytem
by mohlo být ohroženo zdraví osob nebo majetek, je nutno bez odkladu hlásit
na Obecní úřad Osvětimany.
2) Zvířata volně pobíhající bez dozoru na veřejných prostranstvích budou odchycena
a odevzdána do veterinárního ústavu. Při nemožnosti odchytu běžným způsobem
nebo při ohrožení osob budou řádně odborně zabezpečena jiným vhodným
způsobem.
3) Veterinárnímu asanačnímu ústavu musí být odevzdána zvířata:
a) o která nebude po smrti chovatele dědici řádně postaráno
b) nakažená chorobou s možností přenosu na člověka a s rizikem vážných
zdravotních následků.
4) Každé hromadné uhynutí musí být hlášeno veterinárnímu zařízení za účelem
neškodného odstranění uhynulých zvířat.
5) Náklady spojené s odvozem a likvidací uhynulého nebo odchyceného zvířete hradí
jeho chovatel.
6) V případě porušování veterinárních předpisů, nebo nadměrné hlučnosti může Obecní
úřad chov omezit nebo zakázat.
Článek 9
1) Odpovědnost chovatele zvířat za škodu jimi způsobenou a povinnost k její náhradě
podle obecných předpisů zůstává nedotčena.

2) Nedotčeny zůstávají také ostatní povinnosti uložené chovatelům zvířat zvláštními
předpisy.
Článek 10
Porušení této vyhlášky bude posuzováno jako přestupek podle zákona č. 200/90 Sb.
o přestupcích, pokud se nejedná o trestný čin.
Článek 11
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem

Antonín Chrbját
starosta obce

Antonín Mrkůs
místostarosta

