
Statutární město Prostějov 

Zastupitelstvo města Prostějova 
 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, 

kterou se mění obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 10/2009 o zákazu požívání 

alkoholických nápojů na veřejném prostranství ve znění obecně závazné vyhlášky č.  

2/2011, obecně závazné vyhlášky č. 4/2011 a obecně závazné vyhlášky č. 9 /2013 

 

 Zastupitelstvo města Prostějova vydalo na svém zasedání dne 13. 4. 2015 usnesením č. 

15082 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 

(dále jen „vyhláška“): 

 

Článek 1 

 

Obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 10/2009 o zákazu požívání alkoholických 

nápojů na veřejném prostranství, ve znění vyhlášky č. 2/2011, vyhlášky č. 4/2011 a vyhlášky 

č. 9/2013 se doplňuje takto: 

 

Čl. 3 Zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství 

odstavec 2) zní: Konzumací alkoholických nápojů na veřejném prostranství se rozumí 

požívání alkoholického nápoje nebo zdržování se na veřejném prostranství s otevřenou lahví 

anebo jinou nádobou s alkoholickým nápojem.  

Dosavadní odstavce 2) a 3) se označují jako odstavce 3) a 4). 

 

mění se text odkazu 
2) 

§ 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, v platném znění 

  

Článek 2 

 

Doplňuje se Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce města Prostějova č. 10/2009 o zákazu 

požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství takto: 

 

Náměstí a ulice 

4. Žižkovo náměstí 

5. Pernštýnské náměstí 

6. Lužická ulice, vnitroblok mezi ulicemi Budovcova, Olomoucká a Lužická 

 

Další prostory 

3. veřejné prostranství do 100m od OC Zlatá Brána 

4. prostory městské tržnice 

5. okolí do 50 m od hlavního nádraží ČD, na ulici Janáčkova 

6. okolí do 50 m od prodejní zóny s prodejnami Lidl a obchodní pasáže Anděl, na ulici 

Anenská 

7. okolí do 50 m od prodejní zóny s prodejnami Kik, Lidovka, nábytek Paul, Alpine Pro, 

Oresi kuchyně, Okay elektro, na ulici Plumlovská 

8. okolí do 50 m od prodejny Spar, nově HM Albert, na ulici Plumlovská 

9. 10 m od zastávek MHD.  

 



 

 

Článek 3 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

 

 

   Miroslav Pišťák v. r.      RNDr. Alena Rašková v. r. 

primátor města Prostějova                   1. náměstkyně primátora  

                 města Prostějova 

 

 


