
  OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
města Strakonice

č. 3/2015,

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Strakonice č. 2/2008
o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, 

     Zastupitelstvo města Strakonice se na svém zasedání dne 2.9.2015 usnesením 
č. 173/ZM/2015 usneslo vydat podle ust. § 10 písm. a) a v souladu 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 „vyhláška“):

Článek 1

Obecně závazná vyhláška města Strakonice č. 2/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů
na veřejném prostranství se mění a doplňuje takto:

1. V článku 3 Omezující opatření odst. 1. se vypouští poslední věta tohoto znění: „Vymezené 
plochy uvedené v příloze lze měnit usnesením zastupitelstva.“ 

2. V článku 3 Omezující opatření odst. 4. se vypouští slova „povolených Městem Strakonice“.

3. Příloha č. 1 /hranice pozemků/ se doplňuje o body III, IV a V tohoto znění:

III. lokalita NA OHRADĚ

katastrální území Nové Strakonice

p.č. 726/17, p.č. 726/8, p.č. 726/6, p.č. 815, p.č. 141/2, p.č. 747/1, p.č. st. 794/1, p.č. 4321, 
p.č. 747/5, p.č. 747/3 a p.č. 747/4

IV. lokalita PODSKALÍ

katastrální území Nové Strakonice

p.č. 227/1, p.č. 227/3, p.č. 1731, p.č. st. 383, p.č. 237/2, p.č. 209/2, p.č. 209/1 a p.č. 227/1

katastrální území Nové Strakonice

p.č. 496/1, p.č. 496/29 a p.č. st. 1263

V. lokalita STRAKONICKÝ HRAD

katastrální území Nové Strakonice

p.č. 470, p.č. 469/1, p.č. 9, p.č. st. 6/4, p.č. 79/8, p.č. 79/2, p.č. 79/9, p.č. 496/1 p.č. st. 1272,
p.č. 7/1, p.č. st. 5, p.č. 5/1, p.č. st. 1271, p.č. st. 4, p.č. 6/1, p.č. st. 1/1, p.č. st. 3/1, p.č. 
496/29, p.č. 491/7, p.č. 491/8, p.č. st. 2, p.č. st. 1 / 2, p.č. st. 1/3, p.č. st. 1 / 4,  p.č.st. 1/5, p.č. 
813, p.č. 471/6, p.č. 6/3,  p.č. 471/8 a p.č. 471/7



4. Příloha č. 2 /grafické znázornění/ se doplňuje o body III, IV a V tohoto znění:

III. lokalita NA OHRADĚ

IV. lokalita PODSKALÍ

V. lokalita STRAKONICKÝ HRAD



Článek 2
Účinnost

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

                                                                 ………………………………..
Mgr. Břetislav Hrdlička 

starosta

………………………………..
Milan Jungvirt
místostarosta

4. 9. 2015
Vyvěšeno na úřední desce dne: ………………………………….
                                                                      21. 9. 2015
Sejmuto z úřední desky dne: …………………………………….
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