VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č: 01/99
Obecní zastupitelstvo v Loukově na základě ustanovení zák. ČNR č. 367/90,Sb., ve
znění pozdějších změn a doplňků, vyhlášeného úplného znění č. 410/92 Sb., o
obcích schválilo dne: 22.10.1999.

OBECNĚ ZÁVAZNOU VYHLÁŠKU
kterou se upravuje chov užitkových a ostatních zvířat
Na území obce Loukov a m.č.Libosváry je možné chovat zvířata při dodržení
hygienických, veterinárních a stavebních předpisů a podle zásad, uvedených v této
vyhlášce. Zvláště je nutno přihlédnout k ustanovení zák. 246/92 Sb., ve znění zák.
167/93 Sb. na ochranu zvířat proti týrání (dále jen zákon).
Čl. I.
Vysvětlení pojmu
Pro účely této vyhlášky se rozumí: A)chovatelem je každý majitel zvířete.

Čl. II.
Rozsah platnosti vyhlášky
1/ Vyhláška je závazná pro chovatele následujících druhů zvířat:
A) velká a střední hospodářská zvířata,tj.koně,skot,prasata,ovce a kozy.
B) malá a drobná hospodářská zvířata, tj. hrabavá a vodní drůbež (slepice,
krůty, kachny, husy) holubi, králíci, kožešinová zvířata (norci, lišky, nutrie)
včely.
C) ostatní zvířata, tj. psi, kočky, zpěvaví a ozdobní ptáci, akvarijní ryby, drobná
laboratorní zvířata (morčata, křečci aj.).

Čl. III.
Povinnosti chovatelů - držitelů psů
1/ Chovatel je povinen přihlásit psa staršího 6 měsíců do evidence na Obecním
úřadu v Loukově a opatřit jej evidenční známkou, která mu bude vydána.
2/ Jakékoliv změny (ztrátu psa, známky) ohlásit do 15-dnů na OÚ Loukov
3/ Na veřejných prostranstvích je povolen pohyb psů pouze v doprovodu osoby,
která je povinna počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku a
na životním prostředí.
!Volný pohyb psů není dovoleni!
4/ Chovatel je dále povinen:

- dostavit se se psem k nařízenému očkování proti vzteklině příp. jiným
chorobám, při onemocnění nechat psa vyšetřit.
- psa, který poranil člověka, neprodleně nechat vyšetřit a dodržet stanovená
opatření dle veterinárních předpisů.

Čl. IV.
Společná ustanovení
1/

Chovatel je povinen zabezpečit všechny podmínky, aby nedocházelo k
narušování životního prostředí.

2/ Chovatelské zařízení musí odpovídat ustanovením stavebního zákona č.50/76
Sb. ve znění zák. 103/90 Sb. a 262/92 Sb..
3/ Chovatel je povinen starat se soustavně o účinné ničení hlodavců a hmyzu v
objektech chovu.
4/ Chovatel je povinen zřídit zábrany proti unikání chovaných zvířat, zvláště drůbeže
na cizí pozemky, rovněž vypouštění zvířat na veřejné prostranství není přípustné.
5/ Chovatel je povinen neprodleně hlásit podezření vzniku nakažlivých chorob
Okresnímu veterinárnímu zařízení v Kroměříži.
6/ Dodržování vyhlášky kontroluje OÚ Loukov a poslanci obecního zastupitelstva
Loukov.

Čl. V.
Řešení přestupků
1/ Porušení této vyhlášky bude posuzováno podle přestupkového zákona č.200/90
Sb. ve znění zákona č. 124/93 Sb..
2/ Za porušení vyhlášky lze uložit pokutu až do výše 5.000/-Kč.

Čl. VI.
Platnost a účinnost
1/ Tato vyhláška nabývá účinnosti 15 dnů ode dne vyhlášení.
2/ Tuto vyhlášku schválilo Obecní zastupitelstvo dne: 22.10.1999 3/Vyhlášeno dne:
22.10.1999
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J. Koláček
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