MĚSTO JILEMNICE
Obecně závazná vyhláška č. 4/2015,
o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
Zastupitelstvo města Jilemnice se na svém zasedání dne 21. října 2015 usnesením č. …/15 usneslo vydat
na základě zákonného zmocnění vyplývajícího z ust. § 10 písm. a) ve spojení s ust. § 84 odst. 2 písm.
h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Město Jilemnice vymezuje touto vyhláškou, za účelem zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku, veřejná prostranství, na nichž se zakazuje žebrání a konzumace
alkoholických nápojů.
2. Město Jilemnice považuje žebrání a konzumaci alkoholických nápojů na veřejném prostranství
za činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu s dobrými mravy,
ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, pročež přistoupilo k jejich regulaci prostřednictvím
této vyhlášky.
Čl. 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí:
a) veřejným prostranstvím všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další
prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na
vlastnictví k tomuto prostoru,1
b) alkoholickým nápojem lihovina, víno a pivo; alkoholickým nápojem se rozumí též nápoj, který
není uveden ve větě první, pokud obsahuje víc než 0,5 objemového procenta alkoholu,2
c) žebráním činnost spočívající v prosbě o osobní dar, obvykle v peněžní formě, vykonávaná
nejčastěji aktivním oslovováním kolemjdoucích žebrající osobou.
Čl. 3
Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích a obecné výjimky ze
zákazu
1. Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích města Jilemnice
specifikovaných v příloze této vyhlášky.
2. Zákaz stanovený v odst. 1 tohoto článku se nevztahuje na:

ust. § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
ust. § 2 písm. k) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky,
alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
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a) prostory zahrádek a předzahrádek umístěných na veřejných prostranstvích u provozoven
restaurací, kaváren a cukráren,
b) veřejná prostranství po dobu konání silvestrovských oslav probíhajících každoročně od
16.00 hodin dne 31. prosince do 04.00 hodin dne 1. ledna,
c) ta veřejná prostranství, na nichž se konají Krakonošovy letní podvečery, jarmarky,
farmářské trhy, Svatovavřinecká pouť, promítání letního kina a slavnosti spojené s pálením
čarodějnic, a to po dobu konání těchto akcí,
d) veřejná prostranství ve vzdálenosti do 50 m od prostorového ohraničení (plotu z podélných
prken) městského (fotbalového) stadionu, a to po dobu konání sportovních utkání a jiných,
tomu obdobných akcí; tímto není dotčen zákaz konzumace alkoholických nápojů na
dětském hřišti v ul. Žižkovská a na dětském hřišti za kuželkovou dráhou (p. p. č. 659/1
v k. ú. Jilemnice).
Čl. 4
Individuální výjimky se zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích
1. Individuální výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích
stanoveného čl. 3 této vyhlášky (dále jen „výjimka“) uděluje na základě žádosti3 podané
žadatelem nejméně 30 dnů před konáním akce Rada města Jilemnice.
2. Rada města Jilemnice udělí žadateli výjimku pouze tehdy, bude-li v konkrétní věci postupem
podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, prokázáno, že
v posuzované věci nemůže být se zřetelem k okolnostem případu konzumací alkoholických
nápojů na veřejných prostranstvích narušen veřejný pořádek, nebudou dotčeny dobré mravy a
nedojde ani k ohrožení bezpečnosti, zdraví nebo majetku.
3. Na udělení výjimky není právní nárok.
Čl. 4
Zákaz žebrání
1. Zakazuje se žebrání na veřejných prostranstvích města Jilemnice specifikovaných v příloze této
vyhlášky.
2. Zákaz žebrání se nevztahuje na konání veřejných sbírek dle zvláštního právního předpisu.4
Čl. 5
Závěrečná ustanovení
1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Jilemnice č. 5/2011, o zákazu konzumace
alkoholických nápojů na veřejném prostranství, vyhlášená dne 23. listopadu 2011.

vzor žádosti je dostupný na internetových stránkách města Jilemnice (www.mestojilemnice.cz) nebo na
podatelně Městského úřadu Jilemnice
4
zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve
znění pozdějších předpisů
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2. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

…………………………

…………………………

Vladimír Vinklář
místostarosta

Ing. Jana Čechová
starostka

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
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