
Příloha č. 1 
Obecně závazné vyhlášky obce Líbeznice č. 2/2008 o veřejném pořádku, 
opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice (dále jen „OZV č. 2/2008 

o veřejném pořádku“) 
                 

Stanovení míst, která jsou specifikována pro účely OZV č. 2/2008 o veřejném pořádku, jako 
veřejná prostranství. 
Jedná se  o: 
náměstí, ulice, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez 
omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. 
 
1) Náměstí: 
Mírové náměstí včetně přilehlých komunikací, chodníků, zeleně, parkové úpravy. 
 
2) Ulice pojmenované v souladu s právními předpisy: 
 
1. Antonína Dvořáka    30. Nedvědova 
2. Bedřicha Smetany    31. Okrajová 
3. Bořanovická     32. Pakoměřická 
4. Ďáblická     33. Pod Lipami 
5. Družstevní     34. Pod Školou 
6. Františka Košiny    35. Potoční 
7. Hovorčovická     36. Pražská 
8. Jana Pavelky     37. Sadová 
9. Jaroslava Seiferta    38. Samota 
10. Jižní      39. Severní 
11. K Makůvce     40. Srbovka 
12. K Mratínce     41. Sklenářská 
13. K.H.Borovského    42. Slepá 
14. Karla Hynka Máchy    43. Spojovací 
15. Kojetická     44. Sportovní 
16. Krátká      45. Školská 
17. Lánská      46. Třešňová 
18. Martinova     47. U Cihelny 
19. Mělnická     48. U Kola 
20. Měšická     49. U Kovárny 
21. Mírové náměstí    50. U Staré školy 
22. Na Hůrce     51. U Studánky 
23. Na Chrupavce     52. V Sídle 
24. Na Mýtě     53. Ve Dvoře 
25. Na Rybníčku     54. Vnitřní 
26. Na Skalce     55. Východní 
27. Na Tabuli     56. Zahradní 
28. Na Zvonici     57. Zdibská 
29. Nádražní     58. Zlonínská 
 
3) Parky, sportoviště, místní komunikace  a další místa v k.ú. Líbeznice, názvem 
neoznačená, na pozemcích parc. č. : 
 
70/4, 585/4, 586/1, 586/6, 589/2, 589/7, 589/8, 589/10, 589/11, 590/5, 590/7, 661/1, 685, 
749/1. 
 



Příloha č. 2 
Obecně závazné vyhlášky obce Líbeznice č. 2/2008 o veřejném pořádku 

                 
Stanovení míst, která jsou specifikována pro účely OZV č. 2/2008 o veřejném pořádku, jako 
veřejná prostranství a veřejná zařízení v zastavěné části obce, kde je možný pohyb psů pouze 
na vodítku. 
 
Dle přílohy č. 1 s výjimkou pozemků uvedených v příloze č. 4 a dále: 
autobusové zastávky 
 

Příloha č. 3 
Obecně závazné vyhlášky obce Líbeznice č. 2/2008 o veřejném pořádku 

                 
Stanovení míst, která jsou specifikována pro účely OZV č. 2/2008 o veřejném pořádku, jako 
veřejná prostranství a veřejná zařízení mimo zastavená území obce pro volný pohyb psů. 
 
Polní cesta k Beckovu p.č. 685/1 
Mratínka   p.č. 589/2 
 
 

Příloha č. 4 
Obecně závazné vyhlášky obce Líbeznice č. 2/2008 o veřejném pořádku 
 
Stanovení míst, která jsou specifikována pro účely OZV č. 2/2008 o veřejném pořádku, jako 
veřejná prostranství a veřejná zařízení v zastavěné části obce, kam se zakazuje vstupovat se 
psy. 
 
Park za samoobsluhou p.č. 749/1 – druh pozemku: ostatní plocha, využití pozemku: 

zeleň 
Areál zdraví   část poz. p.č. 589/44 
 
Fotbalové hřiště  p.č. 590/7 
 

Seznam příloh OZV č. 2/2008 o veřejném pořádku, opatření k jeho 

zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice (dále jen „OZV č. 2/2008 o veřejném 

pořádku) 

 
Příloha č. 1 – stanovení míst, která jsou specifikována pro účely OZV č. 2/2008 o veřejném 
pořádku, jako veřejná prostranství. 
 
Příloha č. 2 – stanovení míst, která jsou specifikována pro účely OZV č. 2/2008 o veřejném 
pořádku, jako veřejná prostranství a veřejná zařízení v zastavěné části obce, kde je možný 
pohyb psů pouze na vodítku. 
 
Příloha č. 3 – stanovení míst, která jsou specifikována pro účely OZV č. 2/2008 o veřejném 
pořádku, jako veřejná prostranství a veřejná zařízení mimo zastavená území obce pro volný 
pohyb psů. 
 

Příloha č. 4 – stanovení míst, která jsou specifikována pro účely OZV č. 2/2008 o veřejném 
pořádku, jako veřejná prostranství a veřejná zařízení v zastavěné části obce, kam se zakazuje 
vstupovat se psy. 


