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1. Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku města o zákazu požívání alkoholických
nápojů na veřejných prostranstvích, o podmínkách plakátování a o opatřeních ke zlepšení vzhledu
veřejné zeleně v předloženém znění.
2. Zdůvodnění:
Nálezem Ústavního soudu sp. zn. PL. ÚS 34/15 ve věci OZV města Litvínova a města
Vansdorfu o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a zlepšení vzhledu města v části,
která reguluje sezení na stavebních prvcích a veřejných prostranstvích, rozhodl ústavní soud o zrušení
těchto ustanovení OZV z důvodu, že je shledal protiústavními. Obdobnou regulaci sezení obsahují i
ustanovení OZV města Žatec č. 8/2011, o opatřeních k omezení činností způsobilých narušit veřejný
pořádek, ze dne 16. 6. 2011 ve znění OZV č. 12/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška
č.8/2011, o opatřeních k omezení činností způsobilých narušit veřejný pořádek, ze dne 15.12.2011.
Na základě jednání s pracovníky oddělení dozoru Ministerstva vnitra ČR dne 20.9.2017 a na
základě jejich doporučení rozhodlo vedení města, že bude zpracován a zastupitelstvu města předložen
ke schválení návrh nové OZV o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, o
podmínkách plakátování a o opatřeních ke zlepšení vzhledu veřejné zeleně. Schválením této nové
OZV by sporná ustanovení stávajících OZV byla zrušena a nastolil by se souladný stav OZV se
zákonem.
Návrh OZV byl zpracován s metodickou pomocí odboru kontroly a dozoru Ministerstva vnitra
ČR. Grafické přílohy k návrhu OZV jsou přístupné k nahlédnutí na odboru Kancelář úřadu, právník
města. Schválení OZV v předloženém znění doporučila i rada města usnesením č.772/17 ze dne
20.11.2017.
3. Příloha:
- návrh OZV o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, o podmínkách
plakátování a o opatřeních ke zlepšení vzhledu veřejné zeleně.

MĚSTO ŽATEC
Obecně závazná vyhláška č. .../2017,
o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích,
o podmínkách plakátování a
o opatřeních ke zlepšení vzhledu veřejné zeleně
Zastupitelstvo města Žatec na svém zasedání dne ........... 2017 usnesením č. ........... na základě ustanovení § 10 písm. a) a c)
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválilo a vydává
tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška):
Článek 1
Zákaz požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích
1) Cílem této vyhlášky při regulaci požívání alkoholických nápojů1) je ochrana dobrých mravů a bezpečnosti ve městě a
výchova dětí a mladistvých k mravnímu životu.
2) Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů na vybraných místech veřejného prostranství 2) vymezených (textově i
graficky) v příloze č. 1 této vyhlášky.
3) Zákaz uvedený v odst. 2 se nevztahuje:
a) na předzahrádky pohostinských zařízení a místa pro konání trhu podle zvláštního předpisu3), a to po dobu provozu
předzahrádky nebo po dobu konání trhu;
b) na dny 1. ledna a 31. prosince každého kalendářního roku;
c) na dobu konání slavností chmele Dočesné.
4) Rada města může udělit výjimku4), jakož i jednou udělenou výjimku odejmout 5), ze zákazu požívání alkoholických
nápojů na vymezených veřejných prostranstvích při konání kulturních, sportovních a jiných společenských akcí na
základě podané žádosti6) pořadatele akce, která musí obsahovat kromě obecných náležitostí i údaje, které slouží jako
kritéria pro rozhodování o výjimce:
a) identifikaci osoby odpovědné za zajištění pořádku v prostoru konání akce,
b) označení druhu akce, dobu (počátek a konec akce) a místo konání,
c) předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní.
Článek 2

Pravidla plakátování
1) Cílem této vyhlášky při regulaci plakátování je zlepšení vzhledu veřejných prostranství nad rámec zákonných
povinností a stanovení pravidel pro používání zařízení sloužících potřebám veřejnosti ve vlastnictví města.

2) Umísťování plakátů, jiných oznámení, tiskovin a reklam (dále jen „plakátování“) je možné pouze
na plochách (zařízeních) k tomu určených a za podmínek stanovených vlastníkem, správcem nebo
nájemcem těchto ploch. Za takové plochy se považují plochy, které jsou označeny identifikačními
údaji vlastníka (nájemce) takové plochy (zařízení) pro vylepování plakátů.
3) Identifikačními údaji jsou:
a) u fyzických osob nepodnikajících – jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, telefonní číslo
pro operativní spojení;
b) u fyzických osob podnikajících – jméno a příjmení, místo podnikání, identifikační číslo (IČ) a
telefonní číslo pro operativní spojení;
c) u právnických osob – název, sídlo, identifikační číslo (IČ) a telefonní číslo pro operativní
spojení.
1)

ustanovení § 2 písm. f) zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
(„Alkoholickým nápojem se rozumí nápoj obsahující více než 0,5 % objemových ethanolu.“)
2)
§ 34 zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů („Veřejným prostranstvím jsou
všechna náměstí, ulice, tržiště, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící
obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.“)
3)
nařízení – tržní řád
4)
postupem dle části druhé zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
5)
rovněž postupem dle části druhé zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
6)
doporučuje se žádosti podávat v dostatečném předstihu, neboť probíhá správní řízení

4) Vlastník (nájemce) určené plochy je povinen zabezpečovat odstranění plakátů, které neplní již svůj
účel (uvolněné, poškozené, zničené, spadlé, zjevně neaktuální apod.).
5) Ustanovení odst. 2 a 4 se nevztahuje na plakátování, které nemá dopad na veřejné prostranství.
Článek 3
Ochrana vzhledu veřejné zeleně
1) Cílem vyhlášky při regulaci užívání veřejné zeleně je vytvoření dalších podmínek pro ochranu veřejné zeleně nad
rámec zákonných povinností, zejména přispět ke zlepšení jejího vzhledu.
2) Na plochách veřejné zeleně je bez souhlasu jejího vlastníka nebo správce zakázáno:
a) stanovat, rozdělávat oheň nebo nocovat;
b) vysazovat nebo ošetřovat vegetaci;
c) vjíždět a stát vozidly nebo jejich částmi na veřejné zeleni.
3) Pravidlo stanovené v odst. 2 neplatí v případech, kdy bude takovou činností naplněna skutková podstata jiného
existujícího přestupku stanoveného již zákonem.7)
4) Pravidlo stanovené v odst. 2 písm. c) neplatí rovněž pro vozidla zajišťující opravy, údržbu a čistotu veřejných
prostranství, která mají vystaveno příslušné povolení, vozidla Policie ČR, Městské policie, Hasičského záchranného
sboru ČR a Zdravotnické záchranné služby při výkonu služby.
Článek 4
Ochrana vzhledu dalších vybraných veřejných prostranství
1) Cílem vyhlášky při regulaci užívání některých vybraných veřejných prostranství je vytvoření dalších podmínek pro
ochranu těchto veřejných prostranství nad rámec zákonných povinností, zejména přispět ke zlepšení jejich vzhledu.
2) Na veřejných prostranstvích vymezených v příloze č. 2 této vyhlášky je bez souhlasu jejího vlastníka nebo správce
zakázáno umísťování předmětů sloužících k odpočinku, rekreaci a stravování (lavice, lavičky, židle, křesla, sedací
soupravy, stoly a podobný nábytek) a přípravě pokrmů (grily, udírny, vařiče a podobná zařízení), jakož i bezprostředně
navazující používání těchto předmětů. Pravidlo stanovené v odst. 2 neplatí v případech, kdy bude takovou činností
naplněna skutková podstata jiného existujícího přestupku stanoveného již zákonem.8)
Článek 5
Zrušovací ustanovení
Zrušují se obecně závazné vyhlášky:
a) č. 8/2011, o opatřeních k omezení činností způsobilých narušit veřejný pořádek, ze dne 16. 6. 2011;
b) č. 12/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.8/2011, o opatřeních k omezení činností způsobilých
narušit veřejný pořádek, ze dne 15. 12. 2011.
Článek 6
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

......................................................
Mgr. Zdeňka Hamousová
starostka

7)
8)

např. přestupek neoprávněného záboru veřejného prostranství
např. přestupek neoprávněného záboru veřejného prostranství

......................................................
Jana Nováková

místostarostka

Vyvěšeno na úřední desce dne:

....................... 2017

Sejmuto z úřední desky dne:

....................... 2017

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. …/2017, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných
prostranstvích, o podmínkách plakátování a o opatřeních ke zlepšení vzhledu veřejné zeleně
Seznam vymezených míst veřejného prostranství, na kterých je zakázáno požívání alkoholických nápojů:
MĚSTSKÉ PARKY

1. Park u Hlavního nádraží ČD - veřejné prostranství ohraničené ulicemi včetně:
Rooseweltova, Purkyněnho a drážním tělesem železniční vlečky.
2. Park u Gymnázia – veřejné prostranství ohraničení ulicemi včetně:
Studenstská, spojnice ul. Studenstská – Svatopluka Čecha, Svatopluka Čecha a zdí domu čp.
907
3. Park u Železného mostu – veřejné prostranství ohraničené ulicemi včetně:
spojnice ul. Chomutovská a levého břehu řeky Ohře, Chomutovská, Osvoboditelů, hranice
parcel č. 457/4 a 457/1.
4. Park Pod Střelnicí – veřejné prostranství ohraničené ulicemi včetně:
Křižovatka ulic U odborů - Pod střelnicí, ul. U odborů, Pod střelnicí a hranice parcel č. 3088,
389/3, 59/2, 389/2, 390/1, 391/2, 392, 1950.
5. Park Komenského alej – veřejné prostranství ohraničené ulicemi včetně:
Masarykova, Komenského alej, Volyňský Čechů a hranice parcel č. 183, 504, 503/2, 53/1,
180/7, 185/2.
6. Park Pod nemocnicí – veřejné prostranství ohraničené ulicemi včetně:
Studenstská od hranice parcely č. 2268/7, křižovatka s ulicí Čeradická, křižovatka ulic
Čeradická s ulicí B.V. Kunětické, B.V. Kunětické na hranici parcel č. 5906/18, 5604/2,
5604/3.
7. Park „Kaštanka“ – veřejné prostranství ohraničené ulicemi včetně:
Čeradická od hranice parcely 1532, křižovatka s ul. B.V Kunětické, B.V. Kunětické na hranici
s parcelou 6202/25, hranice parcel 3804, 6202/24, 6202/27,6202/21, 6202/20, 6202/19,
6202/18, 6166/3, 6187/2, 1994/3, 1994/2, 1994/1, 6189/4, 1170/7, 1170/6, 6177/4, 1532.
8. Park „Pod B. V. Kunětické“ – veřejné prostranství ohraničené ulicemi včetně:
B. V. Kunětické, hranice parcel 6647/4, 6647/8, 6647/7, 6671/1, 6671/6, 6698/6, 6701/3,
6701/2,6701/1, Čelakovského, Mánesova, hranie parcel 6727/24, 6733, 6731/10, 6731/1,
6730/4, 937, 6730/6, Zeyerova, hranice parcel 6730/15, 6730/14, 975,934,6730/16, 6730/13,
6789, 511, 233/3, 233/4, 1133/2, 510/2, 508/5, 220/1, 220/6, 221, T.G. Masaryka.
9. Park „U hřbitova“ – veřejné prostranství ohraničené ulicemi včetně:
Pražská, hranice parcel 4502/2, 998, 997, hřbitovní zeď parcela 4497/2, 1227, 915, 914,
4497/8, 4497/7, 4491/3, 4491/1, 4491/12.
10. Park „Pod hradbami“ – veřejné prostranství ohraničené ulicemi včetně:
Nákladní, Plzeňská, Žižkova, hranice parcel 27, 28, 29, 30/1, 30/2, 32/2, 33, 34/2, 35, 244/2,
245/2, 246/2, 247/2, 248/2, 249/2, 250/3, 251/3. 252/1, 253/3, 256/2, 257/3, 258/2, 359/3,
354/4, 261/2, 354/6, 267, 269/4, 2025, 272/3, 273/4, 273/2, 274/3, 279/4, 279/2, 280/2, 280/4,
103/2, 103/3, 282/2, 283/1, 284, 285/2, 293/3, 293/2, 7179, 293/1, 612/2, 611.
11. Park „Denisova“ – veřejné prostranství ohraničené ulicemi včetně :
Pod Střelnicí, Nádražní schody, Arbesova, prodloužení hranice parcely č.4425/1 kolmo na ul.
Denisova až na hranici parcely č. 4236/18.

12. PROSTORY U ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
1. Základní škola Jižní včetně MŠ Alergo – veřejné prostranství ohraničené včetně:
Jižní od rohu domu čp. 2729 až 2726, na roh domu 2725 až 2722, na roh domu 2721 až 2718,
na roh domu 2717 až 2714, na roh domu 2398 ul. Bří. Čapků až 2437 . Družstevní, na roh
domu 2326 Bří Čapků, na roh domu 2325 Bří. Čapků, na roh domu 2257 Černobýla, na roh
domu 2281 Bří. Čapků, na roh domu 2673 Bří. Čapků, na roh budovy Boxovny ( kotelna) ul.
Mládežnická, na roh domu 2742 Mládežnická až 2739, na roh domu 2738 Mládežnická, na roh
domu 2736 Volyňských Čechů až2730 Volyňských Čechů, na roh domu 2729 Jižní.
2. Základní škola 28. Října veřejné prostranství ohraničené včetně:
Roh domu 1090 B. Němcové, kolmice na dům 1704 B. Němcové, podél průčelí domů 1703,
1426, 1753, 1843, 1754, 1722, 731, spojnice na roh domu 1003 Sládkova, roh domu 1393
Sládkova, podél průčelí domů 13,26, 1325, 1324, 1323, 1322, 1321, 1197, na vyústění
chodníku do ul. Hákova před čp. 2184, kolmice na roh domu 2952 a následně po hranici
pozemku ZŠ k domu 1090 B. Němcové.
3. Základní škola Petra Bezruče veřejné prostranství ohraničené včetně:
Parcela č. 359/2, 361/1, 361/2, kolmice na parcelu 391/2, hranice parcely 690, kolmice na ul.
Nákladní, ul. Nákladní ke schodišti do ul. Hájkova, chodník do ulice Hájkova až po hranici
parcely 2176, po hranicích parcel 613/3, 300/4, spojnice na dům 2194, po průčelí na roh domu
2195, na roh domu 2193, na roh domu 2191, roh parcely 314/1, pop hranici parcel domů 2077,
2076, 1968, 1606, 1979, 1510, 1526, až do ul. Bezručova 1441, po průčelí domů 1419, 1418,
na hranici parcely 370/4, na roh domu 2199, po průčelí domů 2200, 2201, na roh domu 2026,
po průčelí domů 2061 na roh parcely 359/2.
4. Základní škola Komenského alej veřejné prostranství ohraničené včetně:
Roh parcely 4628/1 na křiž. Komenského alej – Lva Tolstého hranice parcely 7212, hranice
pozemku ZŠ Komenského alej přes ulici Lidická, na roh domu 811, kolmice na hranici parcely
4630/1 ( st. Mládí), až na hranici parcely 4633/10( Letní kino) přes ul. Vrchlického, na roh
budovy 2052 křiž Vrchlického Kom.alej, kolmice na parcelu 1903 přes ulici Kom.alej, průčelí
domu 304, na roh domu 1110 přes ulici Mileniova, hranice parcel 177/2, 177/1, 180/5, 180/6,
roh parcely 6960/16, na roh domu 300 ul. Obr. Míru, kolmice na roh parcely 4628/1.
5. Základní škola SLP ul. Dvořákova veřejné prostranství ohraničení včetně:
Roh domu čp. křiž. Dvořákova- Obr. Míru, průčelí domů 22, 23, 24, 25, kolmice na roh domu
čp. 16 ul. Dvořákova, po průčelí domů 17, 18, 19, 20, 7, kolmice na roh domu čp. 6.
6. Kamarád LORM ul. Zeyerova – veřejné prostranství ohraničení včetně:
Roh domu čp. 859, na roh parcely 6731/5, kolmice přes ul. Zeyerova na hranici parcely 1133/1,
přímka na roh garáže 4075, na roh parcely 6730/13, spojnice přes ul. Zeyerova na roh parcely
6731/11, hrance parcely 6731/6.
7. Mateřská škola Otakara Březiny – veřejné prostranství ohraničené včetně:
Ulice Otakara Březiny včetně přilehlých chodníků ohraničená křiž. Ulic O. Březiny – Bří.
Čapků, O. Březiny – Vol. Čechů.
8. Mateřská škola ulice Fügnerova – veřejné prostranství ohraničené včetně:
Roh domu 869, roh parcely 400, roh parcely 2910, hranice parcely 132/1, průčelí domu 1100,
hranice parcely 7133, roh domu 1053, hranice parcel 6781/8, 4478/2, průčelí domu 2051,
hranice parcel 4478/1, 4483/7, průčelí domu 259, 260, hranice parcely 4483/9, roh domu 869
na křiž. Fügnerova – Tyršova.
9. DH U Jezu, MŠ U Jezu, MŠ U mašinky – veřejné prostory ohraničení včetně:
Roh budovy 2125 ( OS Chmel ), roh budovy 2127, roh budovy 2183, na roh domu 2182, na roh
budovy bývalého výměníku 2173, po průčelí 2174 na roh 2175, po průčelí 2176, na roh 2157,
na roh parcely 6824/17, na roh domu 2618, po průčelí domů 2618 až 2621, na roh domu 2301,
roh domu 2300, roh domu 2299, na roh parcely 6824/13 až ke křiž. Ul. Ostrov – U Jezu, roh
domu 2125.
10. Mateřská škola speciální, MŠ 1230, Obch. akademie – veřejné prostranství ohraničení
včetně:

Úseky ulic včetně přilehlých chodníků, Studentská od křiž. ul. Pol. vězňů na křiž. s ul. Elišky
Krásnohorské, úsek ul. El. Krásnohorské mezi křiž. ul. Studentská a Svatopluka Čecha, úsek ul.
Sv. Čecha mezi křiž. El. Krásnohorské a Pol. vězňů, úsek ul. Pol. vězňů mezi křiž. ul.
Studentská a Sv. Čecha včetně vnitřních prostranství.
11. Dům dětí a mládeže ul. Obránců Míru - veřejné prostranství ohraničení včetně:
Roh domu 638, průčelí domu 638 na roh domu 314, kolmice na budovu 295 přes ul. Obránců
Míru, roh budovy 295 na výjezd z parkoviště za budovou 295, roh domu 2767, na roh parcely
7165, spojnice k rohu budovy 638.
12. Gymnázium ul. Studentská - veřejné prostranství ohraničení včetně:
Úseky ulic včetně přilehlých chodníků ul. Studentská od křiž. ul. Vrchlického ke spojnici ul.
Studentská, Sv. Čecha, Spojnice ul. Studentská Sv. Čecha, úsek ulice Sv. Čecha mezi křiž.
spojnice a ul. Vrchlického, úsek ul. Vrchlického mezi křiž. ul. Studentská a Sv. Čecha, včetně
vnitřních prostranství.
13. SZaEŠ, ZŠ pro DD ulice Svatopluka Čecha - veřejné prostranství ohraničení včetně:
Úseky ulic včetně přilehlých chodníků ul. Sv. Čecha od křiž. s ul. Vrchlického, roh parc.
7095/12, na roh budovy na parc. 1086/3, spojnice na roh parc. u čp. 1751, po hranici parc.
4647/10, 4630/4, 4630/12, na roh domu 1662 přes ulici Vrchlického, úsek ulice Vrchlického ke
křiž. s ul. Sv. Čecha včetně přilehlých chodníků.
PROSTORY DĚTSKÝCH HŘIŠŤ
1. Dětské hřiště ul. Šafaříkova - veřejné prostranství ohraničení včetně:
Roh domu 2537 na roh domu 2538, po průčelí 2539, 2540, 2541,spojnice na roh parcely
4623/3 (u čp. 1878) přes ul. Šafaříkova, úsek ulice Šafaříkova včetně přilehlých chodníků na
roh domu čp. 855 ( při vjezdu na parc. 832/2 ), spojnice na roh domu 2528, průčelí domů 2528
až 3535, na roh domu 2536, spojnice na roh domu 2537.
2. Dětské hřiště Růžová - veřejné prostranství ohraničení včetně:
Roh domu 2700 na roh domu 2698, na roh domu 2694, průčelí domu 2694, na roh domu 2696,
průčelí domů 2696, 2697, na roh domu 2701, průčelí 2701, 2700.
3. Dětské hřiště U gymnázia - prostory jsou popsány v prostorách Parky.
4. Dětské hřiště U Jezu – prostory jsou popsány v prostorách MŠ.
5. Dětské hřiště Lučanská - veřejné prostranství ohraničení včetně:
Roh domu čp. 2443, průčelí domů 2443, 2444, spojnice na parcelu 6211/7, po hranici parcely
1967/1, spojnice na roh parc. 6202/15 ( u domu čp. 1507 ) přes ul. Lučanskou, po hranici
parcel 6202/15, 6202/14, 6202/13, 6202/12, 6202/11, 6202/10, 6202/9, spojnice na hranici
parc. 6202/5 ( u domu čp. 1505 ), po hranici parcel 6202/5, 6202/4, 6202/3, spojnice na roh
domu 2443.
6. Dětské hřiště Bří Čapků- veřejné prostranství ohraničené včetně :
Roh budovy č.p. 2381 kolmo přes komunikaci na roh budovy čp.2552 (pneuservis), dále po
zadním průčelí domů 2552,2551,2550 na roh budovy 2397, v přímce ve štítech domů čp.
2390,2389,2388,2387,2386 až na roh komunikace u schodiště a dále pozadním průčelí domů
2375,2376,2377,2378,2379,2380,2381.

7. PROSTORY NÁMĚSTÍ
1. Náměstí Max. Hošťálka - veřejné prostranství ohraničení včetně:
Na parcele č. 6761/1 včetně přilehlých chodníků a podloubí.
2. Žižkovo náměstí - veřejné prostranství ohraničení včetně:
Na parcele 6762/1 včetně přilehlých chodníků.
3. Náměstí Svobody - veřejné prostranství ohraničení včetně:
Na parcelách č. 6760/1, 6760/2, 6760/3. 6760/4 včetně přilehlých chodníků a podloubí.
4. Náměstí Kruhové - veřejné prostranství ohraničení včetně:
Roh domu čp. 244 (Obr. Míru ) spojnice na roh budovy 236 (KB) přes ulici Obr. Míru, průčelí
budovy 236, roh parcely 7089, spojnice na roh budovy 254, průčelí budovy 245, spojnice na
roh budovy 278 přes ulici Pod Střelnicí, průčelí domů 278, 279, spojnice na dům 292 přes ul.
Tyršova, průčelí domu 292, na roh domu 319 přes ul. Obr. Míru, průčelí domu 319, 320 až do
ulice Masarykova, spojnice na parcelu č. 6775/5, po hranici parcely na roh budovy 359., roh
budovy 359 na roh budovy 360 přes ulici Nákladní, průčelí domů 360, 1924, 243, na roh
budovy 244.
5. Náměstí 5. května - veřejné prostranství ohraničení včetně:
Na parcele č. 6764 včetně přilehlých chodníků.
OSTATNÍ PLOCHY
1. Ulice Hájkova - veřejné prostranství ohraničení včetně:
Roh domu čp. 890, spojnice na roh čp. 2186 přes ul. Hájkova, a dále spojnice domů čp. 2188,
2190, 2192, 2194, spojnice na roh domu 2073, spojnice na roh domu 1435 přes ul. Hájkova,
spojnice na roh domu 2410, průčelí domů 2410, 2411, 2412, 2413, úsek ulice V.B. Třebízského
až po křiž s ul. B. Němcové, průčelí domů 949, 732, 719, 420, 926, 862, 888, 889, 890.
2. Třída Obránců míru – veřejné prostranství ohraničené včetně :
Spojnice od domu č.p. 244 na roh budovy č.p.236 (KB), třída Obránců míru včetně podloubí až
na hranici náměstí Svobody

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. …/2017, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných
prostranstvích, o podmínkách plakátování a o opatřeních ke zlepšení vzhledu veřejné zeleně
Seznam vymezených míst veřejného prostranství, na kterých je zakázána činnost dle čl. 4 odst. 2 vyhlášky:

-

Ul.. Dr. Václava KŮRKY – umístěné na parcele č. 5628/40 a 5628/5

-

VNITROBLOK ulic Dr. Václava Kůrky a Písečná ležící na parcele 5628/32

-

Ul. Husova ležící na parcelách 6993/5, 6993/6, 6993/4,

