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MĚSTO JEVÍČKO 

 
 

Obecně závazná vyhláška 
města Jevíčko 

č. 2/2013, 
kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích 

 
 
Zastupitelstvo města Jevíčko se na svém zasedání dne 14. 8. 2013 usnesením č. 32/1 písm. d) 
usneslo vydat na základě § 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 
Základní ustanovení 

 

Požívání alkoholických nápojů 1) je činností, která by mohla narušit veřejný pořádek ve městě 
Jevíčko nebo být v rozporu s dobrými mravy.  

 

 

Čl. 2 
Zákaz požívání alkoholických nápoj ů na ve řejném prostranství 

 
(1) Na území města Jevíčko se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných 
prostranstvích 2) nebo jejich částech uvedených v příloze k této vyhlášce.  

  

(2) Na území města Jevíčko se dále zakazuje požívání alkoholických nápojů: 

a) v okruhu 100 metrů od škol a školských zařízení 3), 

b) v okruhu 100 metrů od zdravotnických zařízení, 

c) na dětských hřištích a pískovištích, 

d) v souvislých plochách veřejné zeleně specifikovaných v příloze k této vyhlášce. 

 

(3) Zakazuje se rovněž požívání alkoholických nápojů v prostoru samostatných nástupišť 
hromadné dopravy. V případě umístění zastávky u hrany chodníku zákaz platí ještě 10 metrů 
za označníkem a 10 metrů za koncem zastávky, a to vždy v celé šíři chodníku. Není-li konec 
označen, zákaz platí 50 metrů od označníku do prostoru zastávky. 

 
 
 
 
 

                                                 
1) § 2 písm. g) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem 
a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů  
2) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
3) § 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 
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Čl. 3 
Místa a akce, na n ěž se zákaz nevztahuje 

 

(1) Zákaz se nevztahuje: 

a) na prostory, na kterých jsou umístěna zařízení pro poskytování prodeje občerstvení 
 a gastronomických služeb např. předzahrádky restauračních zařízení, 

b) na prostory u stánků s občerstvením a v tržních místech určených městem Jevíčko, 

c) na akce ohlášené městu Jevíčko podle OZV města Jevíčko č. 5/2012, k ochraně nočního klidu 
a regulaci hlučných činností. 

  

(2) Zákaz se rovněž nevztahuje na akce města Jevíčko, kterými jsou zejména městské jarmarky, 
Jevíčská pouť, silvestrovské oslavy a další akce. 

 

 
Čl. 4 

Účinnost 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2013. 

 

 

 
 
 
 
 
 ..................................... ....................................... 
 Ing. Roman Müller, v. r. Mgr. Miroslav Šafář, v. r.  
 starosta místostarosta 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce: 22. 8. 2013 
Sejmuto z úřední desky: 9. 10. 2013 
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Příloha k vyhlášce č. 2/2013, kterou se zakazuje požívání alkoholických  nápoj ů 
na veřejných prostranstvích 
Veřejná prostranství nebo jejich části, na nichž je ve městě Jevíčko zakázáno požívání 
alkoholických nápojů: 

 
 Katastrální území  Ve řejné prostranství nebo jeho části Čísla parcelní pozemk ů 

Jevíčko-město  1. Palackého náměstí - celá plocha p. č. 96/1, p. č. 96/2, p. č. 96/9, 
p. č. 96/10, p. č. 96/11 

 2. Palackého náměstí - podloubí domu č. p. 638 
(budova OD) 

p. č. st. 170 

 3. Palackého náměstí - nádvoří domu č. p. 1 
(budova MěÚ)  

p. č. st. 116/1 

 4. Ulice Horní Farní – zejména prostranství před 
prodejnou VEČERKA mezi domy č. p. 180, 181 
a 9 

p. č. 96/20 

 5. Ulice Kostelní – zejména prostranství před 
prodejnou NOPEK mezi domy č. p. 1, 39 a 40 

p. č. 107 

 6. Komenského náměstí – zejména plochy 
veřejné zeleně u budovy fary č. p. 165 před 
budovou bývalého kláštera č. p. 167 

p. č. 96/3, p. č. 96/4, p. č. 96/5 

 7. Malé náměstí - celá plocha p. č. 96/15, p. č. 107 

 8.  Ulice Barvířská - celá plocha p. č. 96/16 

 9. Ulice Úzká - celá plocha p. č. 96/17 

 10. Ulice Křivánkova - celá plocha p. č. 96/14, p. č. 107 

 11. Ulice Krátká - celá plocha p. č. 96/8, p. č. 1752/1 

 12.  Ulice Soudní – celá plocha p. č. 2, p. č. 49/5, p. č. 96/7, p. 
č. 1752/1 

 13. Ulice Spojovací - celá plocha p. č. 96/19 

 14. Ulice Dolní Farní - celá plocha p. č. 96/18 

 15.  Ulice Mlýnská - celá plocha p. č. 1750/2 

Jevíčko-předměstí 1. Bývalý panský dvůr za budovou základní školy 
mezi č. p. 465 a 784 

p. č. st. 256/1, p. č. 175/1 

 2. Ulice U Zámečku - celá plocha vč. areálu 
základní školy č. p. 784, zahrady a prostranství 
u budovy Zámečku č. p. 451 

p. č. 174/1, p. č. 174/2, p. č. 
174/4, p. č. 174/5, p. č. st 
175/1, p. č. 175/5, p. č. 175/6, 
p. č. st. 257/1, p. č. 1751/10, p. 
č. 1751/11, p. č. 1751/12, p. č. 
st. 256/7, p. č. 1744/2, p. č. 
1744/3 

 3.  Ulice A. K. Vitáka - celá plocha vč. areálu 
gymnázia č. p. 452 s atletickým a 
víceúčelovým hřištěm 

p. č. st. 322, p. č. st. 490, p. č. 
175/2, p. č. 175/3, p. č. 175/4, 
p. č. 175/8, p. č. 175/9, p. č. 
175/10, p. č. 1737/1, p. č. 
1737/2, p. č. 1737/3, p. č. 
1757/1 

 4. Ulice K. Čapka, A. K. Vitáka – celá plocha 
sídliště 

p. č. 530/20, p. č. 530/21, p. č. 
538/20, p. č. 538/22, p. č. 
538/23, p. č. 538/24, p. č. 
538/25, p. č. 538/57, p. č. 
1715/5, p. č. 1715/6, p. č. 
1715/7 

 5. Ulice M. Mikuláše – celá plocha sídliště p. č. 185, p. č. 186, p. č. 187/1, 
p. č. 187/3, p. č. 268, p. č. 
526/1, p. č. 526/2, p. č. 526/4, 
p. č. 526/6, p. č. 527, p. č. st. 
263/1, p. č. st. 811, p. č. st. 
812, p. č. st. 813 

 6. Ulice Svitavská – zejména prostranství u DPS 
č. p. 838 a u č. p. 471 a 541 

p. č. st. 254/2, p. č. 254/1, p. č. 
254/3, p. č. 1751/1, p. č. 
1751/2, p. č. 1751/8, p. č. 
1751/10, p. č. 1751/11, 
1751/37, p. č. 1751/54, p. č. 
1751/55, p. č. 3184, č. p. 3571 
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 7. Ulice Svitavská – před městským hřbitovem 
mezi č. p. 466, 474 a 475 

p. č. 1186/1, p. č. 1186/5, p. č. 
1186/6, p. č. 1701/2, p. č. 
1701/4 

 8. Ulice Brněnská – prostranství a celá plocha 
parkoviště před prodejnou PENNY MARKET č. 
p. 818 

p. č. 359/1, p. č. 359/2, p. č. 
359/8, p. č. 3088, p. č. 1750/5, 
p. č. 1750/6, p. č. 1750/9 

 9. Ulice Třebovská – prostranství před prodejnou 
HRUŠKA mezi č. p. 809, 420, 421, 424  

p. č. 213/1, p. č. 1753/1, p. č. 
1753/2, p. č. 1691/1, p. č. 138, 
p. č. 216/1 

 10. Ulice K. H. Borovského, Nerudova – zejména 
prostranství u Domova mládeže č. p. 557 

p. č. 538/3, p. č. 1714/1 

 
 
 
 
 
 
 
 .....................................  ....................................... 
 Ing. Roman Müller, v. r. Mgr. Miroslav Šafář, v. r.  
 starosta místostarosta 


