Obecně závazná vyhláška č. 2/96 obce Milotice nad Opavou
o chovu a držení zvířat
Obecní zastupitelstvo na svém zasedání dne 23.8.1996 schválilo, v souladu s ustanovením § 36, odst. 1 písm. f)
a § 16 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zařízení) ve znění pozdějších změn a doplňků a zák. č. 87/1987
Sb., o veterinární péči v úplném znění zákona č. 215/1992 Sb., zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
a dalších zákonů v obecně závazné vyhlášce dotčených, tuto obecně závaznou vyhlášku.
§1
Úvodní ustanovení
Na území obce lze chovat a držet zvířata za podmínek dodržení zdravotních, veterinárních a stavebních
předpisů a ochraně přírody. Za území obce se pro účely této obecně závazné vyhlášky považuje celé katastrální
území obce Jelení a Milotice nad Opavou.
§2
Specifikace zvířat
1) Ustanovení této obecně závazné vyhlášky (dále jen OZV) jsou závazná pro chovatele a držitele:
a) hospodářských zvířat – skot, ovce, kozy, prasata, lichokopytníci, hrabavá a vodní drůbež, králíci, kožešinová
zvířata a ryby.
b) zvířata v zájmovém chovu – chov holubů, kynologické organizace, laboratorní zvířata a jiná.
c) zvířata v lidské péči – psi, kočky, drobné ptactvo, exotická zvířata podléhající zvláštním ustanovením
CITES.
2) Zvířetem v zájmovém chovu je takové zvíře, u kterého hospodářský efekt není hlavním účelem chovu a
jehož chov slouží především zájmové činnosti nebo osobní spotřebě.
3) Chovatelem – držitelem ve smyslu této OZV je každá fyzická nebo právnická osoba, která chová třeba jen
přechodně zvíře nebo zvířata uvedená v OZV.
4) OZV se vztahuje na všechny chovatele – držitele zvířat uvedených v § 2, odst. 1 této OZV.
§3
Podmínky chovu a držení zvířat
1) Chovat a držet je povoleno jen takový počet zvířat, jemuž je chovatel schopen zajistit všechny nutné
podmínky chovu, tj. optimální podmínky pro ošetřování, výživu, plemenitbu, čistotu, dostatek pohybu, zajistit
dobrý zdravotní stav, předcházet vzniku hromadných onemocnění a nákaz zvířat a lidí a jejich šíření.
Při chovu a držení zvířat nesmí být porušen zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.
2) Chovat a držet zvíře podle § 2 ustanovení této OZV lze za předpokladu, že jim nejsou působeny zdravotní a
hygienické závady, není ohrožena bezpečnost a čistota v domech a na veřejných prostranstvích a neobtěžuje
obyvatele domů a bytů nadměrným hlukem a jiným narušováním životního prostředí a občanského soužití.
3) Chov nebo držení nebezpečných druhů zvířat, a to jedinců nebo skupin, mimo zoologickou zahradu podléhá
souhlasu Okresní veterinární správy.
4) Je zakázán chov a držení zvířat v objektech, v nichž jsou společné zařízení pro děti – jesle, mateřské školy,
školní družiny, školní jídelny. Tento zákaz platí rovněž pro provozy, kde jsou všechny typy zařízení veřejného
stravování, provozy potravinářské výroby, potravinářské prodejny, zdravotnická zařízení, společné ubytovny,
městské lázně a provozovny poskytující osobní služby (holičství, kadeřnictví apod.).
5) Zvířatům je zakázán přístup do prostor sloužících obvykle ke hraní dětí, na pískoviště, koupaliště a míst
opatřených upozorněním o zákazu vodění zvířat. Toto neplatí pro služební psy a psy nevidomých osob.
6) Se souhlasem Okresní veterinární správy a Okresní hygienické stanice lze chovat zvířata v zařízeních
sloužících k výuce nebo zájmové činnosti mládeže a dětí.

7) V případě, kdy chov a držení zvířat způsobuje hygienické, veterinární nebo zdravotní závady nebo jinak
porušuje podmínky uvedené v § 3 této OZV, může Obecní úřad chov a držení zvířat omezit nebo zakázat.
8) Vlastníkům psů a koček je zakázáno nechat je volně pobíhat v honitbě. Myslivecká stráž je oprávněna
usmrcovat v honitbě psy, kteří mimo vliv svého vedoucího a ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližšího
trvale obydleného domu hledají nebo pronásledují zvěř, nebo se k ní plíží. Toto se nevztahuje na psy ovčácké,
nevzdálí-li se od stáda více než 200 m a psy lovecké, slepecké a služební pokud jsou takoví k rozeznání a
pokud se při výkonu služby nebo výcviku vzdálí z vlivu vedoucího jen přechodně. Uvedené oprávnění přísluší
též členům mysliveckého sdružení a uživatelům honitby a může se též přenést i na loveckého hosta.
§4
Povinnosti chovatelů a držitelů zvířat
1) Chovatelé zvířat jsou povinni důsledně dbát na to, aby chovatelské zařízení odpovídalo požadavkům
chovaného druhu zvířat, předpisům, požadavkům a ustanovením stavebního zákona a vyhláškám vydaným
k jeho provedení.
2) Chovatelským zařízením se rozumí klece, voliéry, výběhy, drobné stavby, vodní nádrže, přístřešky apod.
Jejich provedení musí odpovídat požadavkům zákona č. 50/1976 Sb., a vyhláškám vydaných k jeho provedení.
3) Veškeré odpady musí být nezávadně likvidovány. Hnůj a pevné odpady musí být odkládány na hnojišti,
tekuté odpady v jímkách, které musí být zakryty a pravidelně vybírány. Tato zařízení musí být
vodohospodářsky zajištěna a splňovat minimální vzdálenost od vodních zdrojů a hranic sousedních pozemků a
být zbudována dle platných předpisů. K omezení obtěžujícího zápachu je chovatel povinen provést taková
opatření, která negativní působení odstraní.
Při nakládání s odpady je nutné se řídit mimo jiné těmito zákony:
č. 238/91 Sb., o odpadech
č. 401/91 Sb., o programech odpadového hospodářství
č. 521/91 Sb., o vedení evidence odpadů
č. 513/92 Sb., o podrobnostech s nakládání s odpady.
4) Každý chovatel – držitel zvířat musí provést taková opatření, aby chovaná zvířata nemohla vnikat na cizí
pozemky a zabránit únik zvířat na veřejné prostranství a komunikace.
5) Chovatelé – držitelé zvířat jsou povinni zdržet se všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžovali
jiného a nebo čím by vážně ohrožovali výkon jeho práv. Zejména jsou povinni důsledně dbát na dodržování
hygienických požadavků na čistotu obce, ochranu zdraví a bezpečnosti občanů, zabránit nadměrnému zápachu,
hluku a znečišťování životního prostředí. O chovaná zvířata musí být pečování tak, aby negativně
neovlivňovala životní prostředí, občanské soužití a aby jim byly vytvářeny příznivé biologické podmínky,
zejména pro jejich výživu, pohyb a rozmnožování.
6) Chovatel je povinen soustavně provádět deratizaci, dezinfekci a dezinsekci v objektech, které slouží k chovu
zvířat.
7) Chovatel je povinen neprodleně oznámit každé podezření na vznik nakažlivých chorob nebo jiného
hromadného onemocnění zvířat Okresní veterinární správě v Bruntále a zajistit provedení stanoveních opatření.
§5
Chov hospodářských zvířat
1) Chov a držení hospodářských zvířat je povolen jen za podmínek uvedených v §§ 3 a 4 této OZV.
2) Chov a držení zvířat k hospodářskému využití se zakazuje v zástavbě bytových domů ve vlastnictví obce,
v památkové zóně obce a v jejím ochranném pásmu.
§6
Chov a držení psů

1) Chovatel – držitel psa je povinen zabezpečit chov a držení psů za podmínek uvedeních v §§ 3 a 4 této OZV.
2) chovatel – držitel psa je povinen v zájmu zachování hygieny, čistoty, ochrany veřejného pořádku,
bezpečnosti a dobrého občanského soužití:
a) udržovat psa v čistotě
b) zabezpečit, aby nedocházelo k nadměrnému obtěžování hlukem
c) ve společných prostorách obytných domů, na veřejných prostranstvích (cesty aj.), vodit psa na vodítku
d) dbát, aby pes neznečišťoval společné prostory bytových domů, veřejná prostranství a zařízení, dětská hřiště,
pískoviště, nepoškozoval veřejnou zeleň apod.
e) neprodleně odstranit psem způsobenou nečistotu na veřejném místě – prostranství
f) dostavit se každoročně se psem k povinné vakcinaci proti vzteklině a prohlídce veterinárním lékařem při
zjevném onemocnění psa
g) dát psa, který pokousal nebo jinak poranil člověka, neprodleně vyšetřit veterinárním lékařem a dodržovat
nařízení a veterinární opatření.
3) Psy je zakázáno chovat v bytových domech na balkonech, ve sklepích, na chodbách, půdách a ostatních
společných prostorách těchto domů včetně jejich dvorů.
4) Správce objektu je povinen výrazně a viditelně označit objekty střežené psy.
5) Všichni psi starší 6ti měsíců musí být v evidenci u Obecního úřadu. Ohlašovací povinnost je chovatel –
držitel psa povinen splnit do 15ti dnů od dovršení výše uvedeného stáří nebo nabytí psa. Chovatel – držitel psa
je povinen zajistit, aby pes nosil známku vydanou Obecním úřadem Milotice nad Opavou.
§7
Opuštěná a bezprizorní zvířata
Volně pobíhající psi i ostatní zvířata budou odchycena a psi umístěni v zařízení Základní organizace
kynologů na tř. Práce a náklady na pobyt psa v zařízení budou účtovány chovateli – držiteli.Do zařízení
základní organizace kynologů jsou předávána zvířata:
a) toulaví a volně pobíhající psi,
b) zvířata, která se bez zavinění chovatele ocitla v nouzi nebo ta, o něž se chovatel nemůže dále postarat.
§8
Veterinární asanace zvířat
Chovatel – držitel je povinen zajistit neškodnou okamžitou likvidaci uhynulých nebo utracených zvířat ve
veterinárním asanačním ústavu (kafilérie REC MANKOVICE – tel. 0656/96281).
Je zakázáno odkládat uhynulá zvířata do odpadních nádob nebo na skládky komunálních odpadů.
Ojedinělá uhynulá nebo utracená drobná zvířata ( cca do váhy 5 kg) lze likvidovat zakopáním na
vlastním pozemku s posypáním desinfekčním prostředkem (chlorové vápno apod.) za předpokladu, že nebudou
ohroženy vodní zdroje, eventuelně spálením v zařízení chovatele.
Nález uhynulého zvířete je nutno neprodleně hlásit na Obecní úřad.
§9
Sankční ustanovení
Porušení zákazů a povinností stanovených touto OZV bude u fyzických osob posuzováno jako
přestupek podle příslušných ustanovení zákona č. 124/93 Sb., ve kterém se vyhlašuje úplné znění zákona č.
200/90 Sb., o přestupcích, se všemi změnami a doplňky, pokud nepůjde o trestný čin. U právnických osob bude
postupováno podle příslušných ustanovení zákona č. 367/90 Sb., o obcích.
§ 10
Závěrečná ustanovení
1) Odpovědnost chovatele – držitele zvířat za škodu jimi způsobenou a povinnost k její náhradě podle jiných
předpisů zůstává nedotčena.
2) Nedotčený zůstávají také ostatní povinnosti uložené chovatelům – držitelům zvířat právními předpisy.

3) Zákona uplatněné ve vyhlášce:
Stavební zákon č. 50/76 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Zákon o odpadech č. 283/91 Sb.
Zákon o zdraví lidu 20/66 Sb.
§ 11
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.
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