Obecně závazná vyhláška obce Nýdek č.3t2lt9
k trvalému označování psů a evidenci jejich chovatelů
Zastupitelstvo obce Nýdek se na svém zasedaní dne I4.12.20t9 usnesením č. 17 usneslo
vYdat zekladé ust. § 13b odst. 2 zákonač.24611992 Sb., na ochranu zvííatproti týrání,

vezněnípozdějšíchpředpisů,avsouladusust.§lOpísm.d),§35a§84odst.2)píjm.h)

zákona č. 12812000 Sb., o obcích (obecní zíizení), ve znění pozdějších předpisů, tutó obecn!
závaznou vyhlášku.

čt. t

Tnalé označovánípsů
Chovatell) psa chovaného na územíobce Nýdek je povinen nechat psa staršího3 měsíců
trvale označit elektronickým čipem, a to nejpozději do 30 dnů ode dne dovršení stáří psa 3
měsícŮ nebo nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy se stal chovatelem psa staršího3 mtsíců
(Pokud pes není jiŽtwale označen ve smyslu této obecně závazné vyhlášky). Tato povinnost
se nevžahuje na chovatele psa, pokud pes byl před datem 03.07.20t1 trvale označen
tetováním.

Trvalé označenípsa elektronickým ěipem na žádost chovatele psa můžeprovést jen

veterinární lékař. Elektronický čip musí splňovat parametry a údaje podle ISO standardu.

čl. z
Úhrada nákladů za trla|éoznačovánípsů
1.

Označovanípsů se provádí na náklady chovatelů psů.

čt. s

Evidence chovatelů psů

1.

2.
3.

4.

1)

Obec Nýdek prostřednictvím Obecního uřadu Nýdek vede evidenci chovatelů psů
oznaČených zpŮsobem dle této obecně závazné vyhlášky (dálejen,,evidence").
Chovatel psa chovaného na územíobce Nýdeki je povinen přihlásit se do 30ti dnů ode
dne označení psa způsobem dle této obecně závazné vyhlášky nebo do 30ti dnů ode dne,
kdy se stal chovatelem psa označeného způsobem dle této obecně závazné vyhlášky, do
evidence.
při přihlášení se do evidence uvede chovatel psa následující údaje:
a) své jméno a příjmení, datum narození a údaj o trvalém pobytu, jde_li
o §zickou osobu, nebo název, sídld a IČ,lde-li o právnicko., orotu;
b) jméno, datum narození, plemeno, pohlaví a barrnr psa, případná zvláštni
znameni;
c) evidenČníčísloa typ elektronického čipu nebo číslotetování, jimž byl pes
oznaČen, a datum čipováníči tetovaní psa, které doložípotvrzením vydaným
odbomě zpŮsobilou osobou, kíerá provedla označenípsa elektronickým čipem
nebo tetováním;
d) kontaktní údaje pro případ ztráty psa.
Chovatel psa je povinen Obecnímu uřadu Nýdek ohlásit pro účelyevidence ukoněení
chovu psa na Ízemi obce Nýdek, ztrátu či unik psa, á to nejpozději do 30ti dnů
ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

§ 3 PÍsm. k) zákona č.24611992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

čt.l

přechodná ustanovení

l. Chovatel psa je povinen nechat ps4 který je ke dni účinnostitéto obecně závazné
vYhláŠkY starŠÍ3 měsíců(viz čl. 1 této obecně závazné vyhlášky) a který nebyl
Před ÚČinností této obecně závazné vyhlašky označen elektioniclcým čipem
nebo tetováním, ozrtaČit zpŮsobem dle této obecně závazné vyhlášky-neipozoeii
2.

J.

do 30 dnů ode dne účinnostitéto obecně závaznévyhlášky.
Chovatel Psa, ktery před účinnostítéto obecně závazrté vyhlrášky nechal psa označit
zPŮsobem odpovídajícímprovedení identifikace psa dle této obecně zavaÁe vyhlášky,
nebo se stal před účinnostítéto obecné závazné vyhlášky chovatelem psa označeného
tímto zpusobem, je povinen se do 30ti dnů od účinnostitéto obecně zivazné vyhlášky
Přihlásit do evidence. V takovém případě se má za to, že podmínky ozrraeénípsá
dle této obecně závazlé vyhlášky jsou splněny.
Povinnosti stanovené touto obecné závaznou vyhláškou se nevztahují na chovatele psů,
jejichŽPsi se naúzemí obce Nýdeknezdůujítrvale azdňqí se zde póu". výjimečně.

čl. s
ÚIčinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabýváúčinnosti t .t.2020.
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