OBEC BOROVNIČKA
Obecní úřad, Borovnička 93, 544 75 Mostek
___________________________________________________________________________

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

č. 2/2009,
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2009, o zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku a o zajištění a udržování čistoty veřejných prostranství v souvislosti
s chovem psů v obci Borovnička
Zastupitelstvo obce Borovnička se na svém zasedání dne 26.6.2009 usnesením
č.4/3/2009 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Článek 2 odst. 1 obecně závazné vyhlášky č. 1/2009, o zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku a o zajištění a udržování čistoty veřejných prostranství
v souvislosti s chovem psů v obci Borovnička, se mění takto:
1. Mít psa na vodítku, zabránit volnému pobíhání a provádění výcviku psů na veřejném
prostranství v obci, které je vymezeno v příloze č. 1 a 2 této vyhlášky.

Čl. 2
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

…………….
Kateřina Krátká
místostarosta

………………
Roman Janata
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:2.7.2009
Sejmuto z úřední desky dne:
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Příloha č. 1:
Vymezení veřejných prostranství v obci, kde je stanovena povinnost mít psa na vodítku,
zabránit volnému pobíhání a provádění výcviku psů

1. p.č. 1197 – hlavní průjezdní komunikace III.třídy v obci
2. p.č.1196/1 – místní komunikace u horní zastávky BUS – proti lakovně firmy Klempo
(od hlavní komunikace směrem žel.přejezdu na Klebš)
3. p.č.141/5 – prostranství u hasičské zbrojnice č.p.94
4.

p.č. 1194/1 – spojené cesty od hlavní komunikace směrem k vlakovému nádraží
navazující na pozemky p.č. 1273/1, 1271 a pozemek prostoru vlakové zastávky p.č.905/1

5. p.č.1210 – místní komunikace od hlavní komunikace podél obecního úřadu č.p.93
k č.p.196
6. p.č.257 – pozemek nad obecním úřadem č.p.93(parkoviště)
7. p.č.1189 navazující na pozemek p.č.1190 – pěší stezka od hlavní komunikace
8. p.č. 72/10 navazující na pozemek p.č.1268/2 - spojené cesty od hlavní komunikace ke
hřbitovu po železniční přejezd
9. p.č.241/10 – cesta od hlavní komunikace ke kostelu
10. p.č.72/13 v návaznosti na pozemek p.č.223/1 a 223/2 – prostranství před Kulturním
domem č.p.29
11. p.č.234/7 v návaznosti cesty p.č.1203 ke hřišti
12. p.č.72/9,72/8,1264/2 s návazností na 1264/1 pokračováním po 79/3 – přístupová
komunikace z hlavní komunikace k mostu a dále k železniční trati s odbočením po
proudu toku Boreckého potoka (dolní část obce)
13. p.č.1246/1 s návazností na pozemek p.č.1250/1 – cesta od hlavní komunikace západním
směrem k poli – cesta po Santiblu
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