Vyhláška č. 5/91
Chov a držení zvířat v obci Tečovice
Článek 1
Na území obce Tečovice lze chovat zvířata za předpokladu, že budou dodrženy hygienické,
veterinární a stavební předpisy, uvedené v této vyhlášce.
Článek 2
Rozsah platnosti vyhlášky
1. Vyhláška je závazná pro chovatele, držitele těchto následujících druhů zvířat:
a) Velká a střední hospodářská zvířata (skot, koně, ovce, kozy, prasata)
b) Malá a drobná hospodářská zvířata, tj. hrabavá a vodní drůbež (slepice, krůty, kachny,
husy), králíci, holubi a včely
c) Kožešinová zvířata (nutrie, norci, pesci, lišky)
d) Ostatní zvířata, tj. psi, kočky, morčata, křečci a jiné živočišné druhy
Článek 3
Podmínky chovu
1. Chovat jakékoliv zvíře je povoleno, s výjimkami uvedenými v dalších článcích této vyhlášky, pokud
chov nezpůsobuje hygienické nebo zdravotní závady, neohrožuje čistotu a bezpečnost v domech,
na veřejných prostranstvích a neobtěžuje obyvatele domů.
2. Je zakázáno chovat zvířata uvedená v odst. 1 písm. a) v rozporu s hygienickými požadavky ve
školách, domech a tam, kde jsou společná zařízení pro děti (školky, školy, družiny, v obchodech
s potravinami, v provozovnách veřejného stravování a potravinářské výroby).
Tento zákaz se vztahuje i na prostory, domy, byty, které s těmito zařízeními bezprostředně
souvisí.
3. Je zakázáno přinášet nebo přivádět zvířata do prostorů, kde není dovolen jejich chov (odst. 2),
dále na dětská hřiště, pískoviště, cvičiště a hřbitov.
Článek 4
Povinnosti chovatelů
1. Chovatelé zvířat jsou povinni důsledně dbát základních pravidel hygieny, čistoty obce, na ochranu
zdraví a bezpečnosti spoluobčanů a pečovat, aby chov zvířat nenarušoval životní prostředí a
negativně neovlivňoval občanské soužití.
2. Chovatelská zařízení musí odpovídat ustanovení Zákona č. 50/76 Sb. (stavební zákon),
prováděcích vyhlášek a novelizaci Zákona č. 155/80 Sb. Stavby pro chov zvířat, jejich změny a
udržovací práce, lze provádět jen na základě stavebního povolení, nebo ohlášení. Vydává odbor
ÚPA a ÚHA Úřadu města Zlína (státní stavební dozor).
3. Veškeré odpady musí být řádně zachycovány, nebo jinak vhodně odstraněny. Chovatel musí mít
k dispozici vhodnou plochu k shromážďování hnoje a jiných odpadů. Jímky a hnojiště musí být
vhodně umístěny a stavebně řešeny v souladu s platnými hygienickými normami a předpisy.
K omezení obtěžujícího zápachu je chovatel povinen provést taková opatření, která negativní
působení omezí, nebo zcela odstraní.
4. Chovatel je povinen zřídit zábranu proti vnikání chovných zvířat, zvláště drůbeže, na cizí
pozemky. Rovněž vypouštění zvířat na veřejné prostranství a komunikace není přípustné.
5. Chovatel je povinen soustavně se starat o účinné ničení hlodavců a hmyzu v objektech chovu
zvířat.
6. Chovatel je povinen neprodleně hlásit podezření vzniku nakažlivých chorob zvířat Okresnímu
veterinárnímu zařízení ve Zlíně a zajistit provedení stanovených opatření.
Článek 5
Chov velkých a středních hospodářských zvířat:
1. Chovat velká a střední hospodářská zvířata je povoleno za podmínek uvedených ve článku 3 této
vyhlášky jen v budovách k tomu určených.

Článek 6
Chov malých a drobných hospodářských zvířat:
1. Chov malých a drobných hospodářských zvířat se povoluje jen za podmínek uvedených ve článku
2
3 této vyhlášky u rodinných domků a domů se zahradou o minimální výměře 200 m nezastavěné
plochy.
2. Chov není dovolen na dvorech a společných zahradách u obytných a nájemných domů.
Článek 7
Chov ostatních zvířat:
1. Chov ostatních zvířat v bytech nebo domech je možný jen za podmínek uvedených ve článku 3
této vyhlášky.
Článek 8
1. Držitel (chovatel) psa je povinen v zájmu čistoty, ochrany veřejného pořádku dobrého občanského
soužití:
a) Udržovat psa v čistotě.
b) Zabezpečit, aby nedocházelo k nadměrnému obtěžování hlukem, zejména v době
nočního klidu.
c) Dostavit se se psem k povinnému očkování proti vzteklině, případně i jiným chorobám.
d) Dát psa, který pokousal člověka, neprodleně prohlédnout veterinárním lékařem a vydat
zraněnému potvrzení o prohlídce psa.
e) V případě nemožnosti dalšího chovu psa zajistit jeho šetrné utracení.
f) Je zakázáno týrat psa.
Článek 10
Ustanovení společná:
1. Nalezená zvířata je nutné bez odkladu hlásit na Obecním úřadě Tečovice, nebo Okresním
veterinárním zařízení ve Zlíně.
2. Veterinárnímu asanačnímu ústavu musí být odevzdána k utracení zvířata:
a) Toulavá
b) Nakažená chorobou s možností přenosu na člověka s rizikem vážných zdravotních
následků (vzteklina, parazitní nemoci)
3. Každé hromadné uhynutí musí být hlášeno veterinárnímu ústavu za účelem jejich neškodného
odstranění
4. Náklady spojené s odvozem a likvidací uhynulého zvířete hradí jeho chovatel.
Článek 11
Porušení této vyhlášky bude posuzováno jako přestupek podle Zákona č. 200/90 Sb. O přestupcích,
pokud se nejedná o trestný čin.
Článek 12
1. Odpovědnost chovatele zvířat za škodu jimi způsobenou a povinnost k její náhradě podle
obecných předpisů zůstává nedotčena.
2. Nedotčeny zůstávají také ostatní povinnosti uložené chovatelům zvířat zvláštními předpisy.
Tato vyhláška nabývá účinnosti 1.8.1991
František Janoštík, starosta obce

Jindřich Václavek, zástupce starosty

