Obecně závazná vyhláška obce Pavlovice č. 2/2019

OBEC PAVLOVICE
Obecně závazná vyhláška obce Pavlovice č. 2/2019,
o evidenci trvale označených psů a jejich chovatelů
Zastupitelstvo obce Pavlovice schválilo dne 31.12. 2019 na základě § 10 a § 84 odst. 2 písm.
h) zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a § 13b odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na
ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Evidence trvale označených psů a jejich chovatelů
1. Chovatel psa je povinen přihlásit psa do evidence vedené Obecním úřadem Pavlovice
do 15 dnů ode dne, kdy byl jeho pes označen, nebo kdy se stal chovatelem
označeného psa. Jedná se zejména o psa označeného transpondérem, jímž se
rozumí elektronický identifikační čip (dále jen „čip“). Rovněž se jedná o psa
označeného čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011.
2. Do evidence uvede chovatel psa tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný
identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, číslo
mobilního telefonu, popřípadě další kontaktní údaje pro případ ztráty psa; právnická
osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat,
b) evidenční číslo a typ čipu nebo číslo tetování, jímž byl pes označen, které doloží
potvrzením vydaným odborně způsobilou osobou, která provedla označení psa
čipem nebo tetováním.
3. Dojde-li ke změně údajů uvedených v evidenci, je chovatel psa povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. Ve stejné lhůtě je povinen ohlásit ztrátu či
únik psa nebo ukončení chovu psa na území obce Pavlovice.
Čl. 2
Přechodné ustanovení
1. Chovatel psa trvale označeného před nabytím účinnosti této obecně závazné vyhlášky
je povinen splnit povinnosti stanovené touto vyhláškou do 15 dnů ode dne nabytí
účinnosti této vyhlášky.
Čl. 3
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15.1.2020.
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