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Obecně závaziiá vyiiláška

města Krahípy n. Vlt.
č. 2/2001,

kterou se staiioví některÁ oHisxtřeiíí k zalyezpečení m€sttíídi záležitostí veřejnél»o
poiúdhu a í{ zajištěiíí íiďržováíií čistoty ulic n ji»íých veřejíxých prostranstvi
Zastupitelstvo města Kralupy n. Vlt. scl'iválilo dne 20.6. 2001 v souladu s ust. § 10 písm. b), §
35 a § 84 oďst. 2) písm. i) zákoiia č. 128/2000 sb., o obcích, tuto obeciiě závaznou vy}ilášku,
kterou se stanoví iiěkterá opatřeíií k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořáďku a k
zajištěni uďi-žování ěistoty ulíc a jinýc}i veřejných prostranstvi:

l

I.
čl. 1

V souladu se všeobecriým zájmem na uďrženi a ochraíiě veřejnélio pořádku ve městě Kí'alupy
n. Vlt. se stanovuji ďále uvedená opatřeni, jejichž úče1em je zajištění bezpečnosti osob a
majetku ú veřejného pořádku na veřejně přístupných místech.

čl. 2

/

Veřejtiým poi'ádkei'n se rozumí stav, kďy je zamčeno klidiié a pokojiié soužití všecli osob v
danéi'n místě a čase při respektování subjektivních práv a zacliováni možiiosti jejicli realízace,
zejinéna nedotknutelnost a soukíomi osob, ochraiia majetku, zdravi a právo iia příznivé
životní prostředi.

K nastolení a zajištění veřejnélio pořádku dochází dodržováním pi-avidel cliování na veřejnosti,
jejicliž soubor tvoří jednak pravidla obsažená v právnícli iiormácli, jednak pravidla cliování,
která nejsoci právně vyjádřena, ale jejich zacliováni je podle obecnélio názoí-u a l:+řesvědčení
nezbytnou podímnkou soužiti ve veřejnéin zájínu.

II.
čl. 3

V zájmu zajištění veřejxiélio pořádku se stanovuji osobái'n vlastnícím nebo držiciin psy čijiná zv"řata (dále jen oďpovědná osoba) tyto povinnosti:
i. Na veřejně přístupných iíiístech, s .výjim.kou míst uvedenýcii v oďst 2) a 3) tohotoli, s výji

nNA Zčlánku,-LZE VODI-T PSY A JI'NÁ-ZVlůT,A POUZE NÁ VODíTKU.
2. Do veřejíiě přístupi'iýcli tníst, tj. imst přístupiiých každéi'nu bez omezení, která jsoupi'iýcli í

. AK AZoznačen-a jako ,,ZAKAZ POI-IYBU PaSů Á ZNEčlš'loOVANl VEŘEJNÉI-{0
PROSTRANSTVí': ďětská )iřiště, pískoviště a sportovistě je zakázáno vstupovat se psy
a jinými zvÍřaty



3 . Na místech označených 3ako ,,MíSTÁ PRO VOLNÝ POHYB PSů" je možno nechatvolně pohybovat psy a jiná zvířata pouze poď heustálým ďoliledem nebo přímým vlivemoďpo'vědné osoby tak, aby v přípaďě jakéhokoli nebezpeči ohrožení veřejného pořádku,bezpečnosti osob nebo inajetku, mohl být pes nebo jiné zvíře odpověďnou osoboupřivoiáno a bezpečnost osob a majetku zajistěna.
4. Odpovědná osoba je poviniia zajistit, aby pes č§ jiné zvíře t'ieznečišťoval veřejné .prostranství íniino-praostoi-y ozii'ačené ja'ko ,,uts'ro PRO VOLNÝ POI-iYB-PSů?,

popřípadě si satna zajistít oďstranětíi znečištění.

m.

ěl. 4

Porušení této vyl»lášl«y bude stílxáno jako přestupek, pokud nepíxjde o trestný cin ci jix»ý
sprÁvní delikt. Článek 3 této vylilášlty, odst 1,2 ú 4 se iievztalmje na slepecké Hisy.

cl.5í

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem ode dne jejího zveřejnění.
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Příloha č. 1 k vyhJášce č.2/200 1, schválená na zaseďátíí Rady města Kí-alupy naď
Vltavou dne 18.7.200l, č. usnesení Ol/15/2/14.

Místa stsixioveíiá pro volný Hioliyb psů:

- Nábřeží J. Holuba, dole u řeky
- Lokalita ,,Strachov? u řeky
- Na konci ulice Třebízskélio, proti hřiště čechie, směrem k řece po loděiiici
- Cukrovaí-, nově upravený pozemek tnezi plaveckýín bazénein, víceúčelovýni hřištěín a

garáŽemi
- Cula?ovar, poďél řeky k Dvořákově stezce
- Zátiší, za sportovní halou
- Hostibejk, podél prostřední cesty ďo Lobče
- Nad Lidovýi'n náměstiin v Mikovicích (visňovka)
- Na Cikánce, od ďeponie zeminy do Zeměch
- Za požáriií iiáďi-ží a viceúčelovým liřištěm v Minicích
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