
Statutární město Prostějov 

Zastupitelstvo města Prostějova 
 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, 

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, 

obecně závazné vyhlášky č. 9/2013, obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 a 

obecně závazné vyhlášky č. 3/2015 

 

 
Zastupitelstvo města Prostějova vydalo na svém zasedání dne 3. 5. 2019. usnesením č. 19109 

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 obecně závazné vyhlášky č. 2/2011, obecně 

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

2/2015 a obecně závazné vyhlášky č. 3/2015 se mění takto: 

 

Článek 2 

 

Text poznámky pod čarou č. 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“ se nahrazuje textem: „§ 2 písm. f) 

zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, v platném 

znění“. 

 

Text poznámky pod čarou č. 4: „Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění 

pozdějších předpisů“ se nahrazuje textem: „Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a 

podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), v platném znění“. 

 

Text poznámky pod čarou č. 6: „Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 

předpisů“ se nahrazuje textem: „§ 4 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, 

v platném znění“. 

 
Článek 3 

 

Mění se Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce města Prostějova č. 10/2009 o zákazu 

požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství takto: 

Text: „Městský úřad Prostějov 

              sekretariát starosty“ se nahrazuje textem: „ Magistrát města Prostějova 

    Odbor kancelář primátora“. 

 

 



Článek 4 

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

 

 

 

Mgr. František Jura v. r.       Mgr. Jiří Pospíšil v. r. 

         primátor       1. náměstek primátora 

 

 

 


