
Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 

  
  
  

  

Město  Plumlov 

  

Obecně závazná vyhláška Město Plumlov č. 1/2008 

 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství 

  

Zastupitelstvo Města Plumlova  podle ustanovení § 10 písmeno a) a § 84 odstavec 2 písmeno 
h)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů se usneslo dne 14.5.2008 
vydat tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

  

Článek  1 

Úvodní ustanovení 

Cílem této vyhlášky v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku je vymezit 
některá místa veřejného prostranství, na kterých se zakazuje konzumovat  alkoholické nápoje 
a tím vytvořit opatření směřující k ochraně před škodami na zdraví působenými alkoholem 
zejména u dětí a mladistvých. 

  

Článek  2 

Vymezení pojmů 

Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, 
parky,  sportoviště, dětské koutky a další prostory přístupné každému bez omezení tedy 
sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.1)  

  

Článek   3 

Zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství 

1.      Zakazuje se  konzumace alkoholu na vymezených plochách   veřejného prostranství 
v  Plumlově,  v Soběsukách, Žárovicích a Hamrech. 



2.      Vymezené plochy se zákazem požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství 
jsou uvedeny v příloze č.1, která je  nedílnou součástí této vyhlášky. 

  

Článek   4 

Vyjímky 

1.      Zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství se nevztahuje na 1.ledna 
a 31.prosince. 

2.      Rada Měxta Plumlov může udělit výjimku ze zákazu požívání alkoholických nápojů na 
veřejných prostranstvích při konání kulturních, sportovních či jiných akcí na základě žádosti 
pořadatele akce. 

3.      Zákaz se nevztahuje na restaurační zahrádky, které jsou součástí restauračních zařízení    

  

Článek  5 

Závěrečná ustanovení 

1.      Tato obecně závazná vyhláška se vztahuje pouze na veřejná prostranství vyjmenovaná 
v příloze č. 1 této vyhlášky.  

2.      Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení. 

  

  

  

Martin Hyndrich                                                                         Adolf Sušeň. 

   místostarosta Města Plumlova                                                 starosta Města Plumlova 

  

  

  

1) § 34 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 



  

Příloha č. 1 

  

Vymezení míst, 

 kde je zákaz požívání alkoholu na veřejném prostranství : 

  

  

Město Plumlov: 

-        Tyršovonáměstí, Plumlov - p.č. 1567 +  p.č. 835  v k.ú. Plumlov, 

-        Hlavní  náměstí, Plumlov - p.č. 1575 v k.ú. Plumlov, 

-        park - p.č. 824 v k.ú. Plumlov, 

-        chodník před obchodem Jednoty Boskovice p.č. 997/3 v k.ú. Plumlov, 

-        manipulační plocha za obchodem Jednoty Boskovice p.č. 997/4 v k.ú. Plumlov,   

-        okolí kostela a hřiště u kostela – p.č. 3,4, 72, 1571, vše v .ú. Plumlov 

-        prostor za ZŠ Plumlov – p.č.  599, 741/1 a 1543/1, vše  v k.ú. Plumlov, 

-        prostor před dětským hřištěm za MŠ, Na Stráži, Plumlov - p.č. 672/5 v k.ú. Plumlov,  

-        pozemky před zámkem + Zámecká ulice – p.č. 975, 976, 977, 978, 979, 980 a p.č. 1563  + 
parkoviště na ulici Zámecké - p.č. 1014, vše v  k.ú. Plumlov, 

-        pozemek ve Cvrčelce- p.č. 1258/1 v k.ú. Plumlov, 

-        okolí  ZUŠ Plumlov – p.č. 1088 v k.ú. Plumlov,  

-        ulice Na Aleji – p.č. 1565, Boskovická – p.č. 1522, 1566, Bezručova – p.č.1548, 
Ohrozimská – p.č.1573/1, V.B. Plumlovské – p.č. 1562., vše v k.ú. Plumlov 

  

Soběsuky: 

-        pozemky - p.č. 904/3, 904/4 - u autobusové čekárny, 



-        pozemek st.p. 115 – autobusová čekárna, 

-        část pozemku p.č. 719/3  - dětské hřiště, vše v k.ú. Soběsuky u Plumlova. 

  

Žárovice: 

-        pozemky - p.č. 861/1, 877/2 a p.č. 877/3 – u autobusové čekárny, 

-        pozemek st.p. 55 – autobusová čekárna, vše v k.ú. Žárovice, 

  

Hamry: 

-        pozemek p.č. 688/3 – autobusová točna, 

-        pozemek p.č. 58/1 – dětské hřiště, 

-        pozemek p.č. 32/1,  42/2  a st.p. 107 – čekána autobusu a prostor okolo čekárny, vše v k.ú. 
Hamry 

 


