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9/2017 
 

Obecně závazná vyhláška  

statutárního města Jablonec nad Nisou  
č. 9/2017, 

kterou se mění příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky města 
Jablonec nad Nisou č. 4/2010, o zákazu konzumace 

alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění 
pozdějších předpisů 

 
 

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou se na svém jednání dne 16. 
listopadu 2017 usneslo usnesením č. ZM/215/2017 vydat v souladu s 

ustanovením § 10 písm. a), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně 

závaznou vyhlášku 
 
 

Článek 1 
 

(1) Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce města Jablonec nad Nisou č. 
4/2010, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství, ve znění pozdějších předpisů, se doplňuje o nové body, 

které zní takto: 
 
„26. veřejné prostranství ohraničené spojnicemi ulic Nová Pasířská, 

Vodní, Havlíčkova, Nádražní, Sadová, Pražská a U Balvanu, včetně 
dotčených částí těchto ulic 

27. veřejné prostranství ohraničené spojnicemi ulic Na Vršku a 
Liberecká, včetně dotčených částí těchto ulic 

28. veřejné prostranství ohraničené spojnicemi ulic Liberecká, 

Budovatelů a Lípová, včetně dotčených částí těchto ulic“ 
 

(2) Poznámka pod čarou 2) v obecně závazné vyhlášce č. 4/2010, o zákazu 
konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění 
pozdějších předpisů, v tomto znění: 

 
„§ 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 právních předpisů“ 
 

se vypouští a nahrazuje tímto zněním: 
 
„2 § 2 písm. f) zákona č. 65/2017 o ochraně zdraví před škodlivými 

účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů“ 
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Článek 2 
 

Účinnost 
 

(1) Ostatní ustanovení obecně závazné vyhlášky č. 4/2010, o zákazu 

konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství ve znění 
pozdějších předpisů, a její Přílohy č. 1 zůstávají nedotčena beze změn. 
 

(2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni 
jejího vyhlášení na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou. 

 
 

 

 
 

………………………………….                                   …………………………….. 
      Ing. Petr Beitl                                                       Ing. Miloš Vele   
     primátor města                                                 náměstek primátora 
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a nabývá účinnosti 5. 12.2017 
(vyvěšeno na úřední desce od 20.11.2017 do 4.12.2017) 
 
 

 
 
 


