Obecn závazná vyhlá ka
statutárního m sta Karviné
íslo 11/2004
o trvalém ozna ování ps a evidenci chovatel ps
na území m sta Karviné

schváleno:

14. 9. 2004

innost:

1. 10. 2004

zm na:

10.2.2005

zpracovatel:

Odbor místního hospodá ství

Zastupitelstvo m sta Karviné na svém zasedání dne 14.9.2004 se usneslo vydat v souladu
s § 13b odst. 2 zákona . 246/1992 Sb., na ochranu zví at proti týrání, ve zn ní pozd ích
epis , a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona . 128/2000 Sb., o obcích
(obecní z ízení), ve zn ní pozd ích p edpis tuto obecn závaznou vyhlá ku (dále jen
vyhlá ka ):

lánek 1
Úvodní ustanovení
Touto vyhlá kou se upravuje povinnost trvalého ozna ování v ech ps chovaných na území
sta Karviná a vedení evidence chovatel 1) ps dle zvlá tního zákona2).
lánek 2
Trvalé ozna ování
1.

Ka dý chovatel psa chovaného na území m sta Karviné je povinen nechat psa, který je
star í 6 m síc a není ozna ený tetováním, trvale ozna it mikro ipem, který odpovídá
ISO standardu3) vydanému Evropskou unií. Ozna ení psa mikro ipem provede na ádost
chovatele veterinární léka ur ený statutárním m stem Karviná. Psy s pr kazem p vodu
se ozna í tetováním, které provede osoba k tomu odborn zp sobilá.

2.

Veterinární léka , který ip aplikoval, vydá chovateli potvrzení o ozna ení psa, na n
je uvedeno registra ní íslo mikro ipu.

3.

Ozna ování ps mikro ipem se provádí na náklady statutárního m sta Karviné, tetování
se provádí na náklady chovatele.
lánek 3
Evidence chovatel

1.

Ka dý chovatel je povinen se p ihlásit do evidence chovatel ps (dále jen evidence )
Magistrátu m sta Karviné v souladu s obecn závaznou vyhlá kou4).

2.

Údaje z evidence se poskytují pouze strá ník m M stské policie Karviná a útulk m v
souvislosti s identifikací chovatele.
lánek 4
Kontrola

Kontrolou dodr ování této vyhlá ky jsou pov eni strá níci M stské policie Karviná5).
lánek 5
Sankce
Poru ení této vyhlá ky lze postihovat podle zvlá tních právních p edpis 6).
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lánek 6
innost
Tato obecn závazná vyhlá ka nabývá ú innosti dnem 1.10.2004.

Mgr. Antonín Petrá v. r.
primátor m sta

Ing. Ladislav incl v. r.
nám stek primátora m sta

_________________________________________________________________________________________
1)
§ 3 písm. k) zákona . 246/1992 Sb. ve zn ní pozd ích p edpis
2)
§ 13b odst. 1 písm. c) zákona . 246/1992 Sb. ve zn ní pozd ích p edpis
3)
ISO 11784, ISO 11785
4)
obecn závazná vyhlá ka statutárního m sta Karviné . 10/2002 ve zn ní pozd ích p edpis
5)
zákon . 553/1991 Sb., o obecní policii, ve zn ní pozd ích p edpis
6)
§ 46 odst. 2 zákona . 200/1990 Sb., o p estupcích, ve zn ní pozd ích p edpis , § 58 odst. 4 zákona .
128/2000 Sb., o obcích, ve zn ní pozd ích p edpis
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