
Obecně závazná vyhláška obce Kamenec u Poličky 
č. 2/2009, 

 
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 

 
Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky se na svém zasedání dne 26.2.2009 usneslo vydat 
na základě ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 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 

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 
 

(1) Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství1) v obci: 
a) na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených v příloze k této obecně závazné 

vyhlášce, je možný pohyb psů pouze na vodítku, 
b) v prostoru dětského hřiště a sportovně společenského areálu, včetně sportovišť, je 

možný pohyb psů pouze na vodítku s nasazeným  náhubkem, 
(2) Splnění povinností stanovených v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která má psa  

na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem2).  
 

 
Čl. 2 

Ustanovení závěrečná 
 

(1) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 27.2.2009.  
(2) Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Kamenec u Poličky ze dne 26. 10. 1993. 

 
 
 
 ……….………..………. ……..…….……………. 
 Miroslava Švandová Ing. Milada Muffová 
 místostarosta starosta obce 
 

 
 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  27.2. 2009                                                    
Sejmuto z úřední desky dne:       
 

 
 
 

                                                 
1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
2) Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba. 



  
 

Příloha k obecně závazné vyhlášce obce Kamenec u Poličky č. 2/2009, 
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci 

 
Výčet veřejných prostranství v obci, na nichž se uplatňuje regulace dle ust. čl. 1 písm. a)  obecně 

závazné vyhlášky obce Kamenec u Poličky (místní komunikace): 

p.p.č. 1949  od č.p. 120 za most 

p.p.č. 1948  od mostu na Draha a k č.p. 31 

p.p.č. 1990/2  od křižovatky u č.p. 1 po č.p. 36 

p.p.č. 93/29  od mostu u OÚ po Hrázi 

p.p.č. 93/30  prostranství před budovou OÚ 

p.p.č. 1960  od č.p. 36 po č.p. 41 

p.p.č. 1963  od č.p. 35 na most u „tírny“ 

p.p.č.   961  od č.p. 41 k č.p. 44 

p.p.č. 1962  od č.p. 47 k č.p. 44 

p.p.č. 1969  od „tírny“ po Baumrukovi 

p.p.č. 1968/2  od Baumrukových po č.p. 51 

p.p.č. 1966  od skladu firmy MiP nad Jakubcovi 

p.p.č. 1989/7  prostranství u č.p. 137 

p.p.č. 1992/1  od č.p. 137 pod č.p. 63 

p.p.č. 1971  křižovatka nad č.p. 63 po č.p. 64 

p.p.č. 1972/1  od č.p. 137 po č.p. 67 

p.p.č. 1898/6   od č.p. 67 po č.p. 73 

p.p.č. 712/7, 641/6,7 nová zástavba od č.p. 184 po č.p. 194 

p.p.č. 401/5  před č.p. 180, 181 

p.p.č. 401/8  od č.p. 156 po č.p. 164  

p.p.č. 933/5  od silnice III. tř. po průmyslovou zónu 

p.p.č. 1984/1  od č.p. 91 po č.p. 123 

p.p.č. 374/2, 1976/2 od silnice III. tř. k č.p. 91 

p.p.č. 1986  od silnice III. tř. k ap. 155 

p.p.č. 2065  od ap. 158 k č.p. 125 a na silnici III. tř. 

p.p.č. 2058/1,2064 od Aiglových na silnici II.t 

p.p.č. 2030/3  z křižovatky u č.p. 184 po č.p. 183? 

p.p.č. 614/3  točna u č.p. 194 

p.p.č. 361/2  prostranství u č.p. 135 (prodejna) 

p.p.č. 1989/11  od silnice III. tř. směrem k č.p. 77 (nad pomníček) 

p.p.č. 1957/4    kopec u  č.p. 29 

p.p.č. 1933/1  po osadě Jelínek 

p.p.č. 37/2  před areálem „Pod Lipou“ 

p.p.č. 866/17,19,20,21  cesta ke hřbitovu 


