
Obecně závazná vyhláška obce Jaroměřice 

č. 3/2014, 

o zákazu konzumace alkoholických nápojů na vybraných veřejných 

prostranstvích 
 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice se na svém zasedání dne 12. listopadu 2014 usnesením 

č. 2/14 usneslo vydat na základě § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písmeno h) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku 

(dále jen „vyhláška“): 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

 

(1) Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které mohou narušovat veřejný pořádek 

v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, majetku a mravního 

vývoje dětí a mládeže.  

(2) Za činnost, která může narušovat veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými 

mravy, ochranou bezpečnosti, majetku a mravního vývoje dětí a mládeže se považuje 

konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství nebo zdržování se 

s otevřenou lahví nebo jinou nádobou s alkoholickým nápojem na veřejném 

prostranství. 

(3) Cílem této vyhlášky je vytvoření opatření směřujících k  zabezpečení místních 

záležitostí jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků obce, 

vytváření příznivých podmínek pro život v obci, mravní vývoj dětí a mládeže a 

vytváření kulturního a estetického vzhledu obce. 

 

Čl. 2 

Zákaz  

 

(1) Na území obce Jaroměřice se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje nebo zdržovat 

se s otevřenou lahví nebo jinou nádobou s alkoholickým nápojem (dále jen „požívání 

alkoholických nápojů“) na veřejných prostranstvích
1)

 uvedených v odst. 2 tohoto 

článku. 

(2) Na území obce Jaroměřice se dále zakazuje požívání alkoholických nápojů: 

a) na veřejném prostranství v okruhu 100 metrů od Základní školy Jaroměřice (čp. 310), 

                                                 
1)

  § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

 



b) na veřejném prostranství v areálu jaroměřického zámku (p.p.č. 3891, p.p.č.165, p.p.č. 

164, p.p.č.166/1, p.p.č.167/1, p.p.č.167/2), 

c) na veřejném prostranství v areálu poutního místa na Kalvárii (p.p.č. 2800/1 ), 

d) na veřejném prostranství na p.p. č. 747/2  u sportovní haly (č.p. 464), 

e) na dětském hřišti a pískovišti (na p.p.č. 151/8) u Spolkového a volnočasového areálu 

č.p. 478, 

f) na veřejném prostranství v okruhu 200 m od prodejny COOP č.p. 405. 

(3) Zakazuje se požívání alkoholických nápojů v prostoru samostatných nástupišť 

(zastávek) autobusové dopravy a v okruhu 10 m od nich. 

 

Čl. 3 

Výjimky 

(1) Zákaz se nevztahuje na veřejná prostranství 

a) na kterých jsou umístěna zařízení pro poskytování prodeje občerstvení 

a gastronomických služeb (např. předzahrádky restauračních zařízení), a 

b) v okruhu 10 m od stánku s občerstvením. 

(2) Starosta může na základě žádosti povolit výjimku ze zákazu ve smyslu čl. 2 odst. 1 této 

vyhlášky. 

 

Čl. 4 

(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Jaroměřice č. 2/2014, kterou se zakazuje 

požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, ze dne 3. září 2014. 

(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení na úřední desce z důvodu naléhavého 

obecného zájmu. 

 

 

 

 ................................... .......................................... 

 Mgr. Iveta Glocová Stanislav Kosík 

 starostka obce  místostarosta obce                             

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 17. 11. 2014 

Sejmuto z úřední desky:  

Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.  

 


