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Zastupitelstvo města Moravská Třebová se na svém zasedání dne 20.06.2016 

usnesením č. 394/Z/200616. usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a § 

84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně 

závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

Článek 1 

Základní ustanovení 

(1) Cílem této vyhlášky je vytvoření opatření směřujících k zabezpečení místních 

záležitostí veřejného pořádku jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů 

i návštěvníků města, vytváření příznivých podmínek pro život v obci, mravní vývoj dětí a 

mládeže a vytváření kulturního a estetického vzhledu města. 

(2) Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které mohou narušovat veřejný 

pořádek ve městě nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, majetku 

a mravního vývoje dětí a mládeže. 

(3)  Za činnost, která může narušovat veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu 

s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, majetku a mravního vývoje dětí a mládeže se 

považuje konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství nebo zdržování se 

s otevřenou lahví nebo jinou nádobou s alkoholickým nápojem na veřejném prostranství 

(dále jen „požívání alkoholických nápojů“). 

Článek 2 

Zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství 

(1)  Zakazuje se požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích uvedených 

v přílohách č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 této vyhlášky, které jsou její nedílnou součástí. 

(2) Zakazuje se rovněž požívání alkoholických nápojů v prostoru nástupních ostrůvků 

nebo samostatných nástupišť autobusové dopravy na území města Moravská Třebová. 

V případě umístění zastávky u hrany chodníku v úseku, který začíná svislou dopravní 

značkou1) a končí ve vzdálenosti 5 m za označníkem zastávky, a tam, kde taková 

dopravní značka není, ve vzdálenosti 30 m před a 5 m za označníkem zastávky a to 

vždy v celé šíři chodníku. 

                                            
1) § 63 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, příloha č. 3 
vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a 
řízení provozu na  pozemních  komunikacích 
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Článek 3 

Místa a akce, na něž se zákaz nevztahuje 

(1)  Zákaz se nevztahuje: 

a) na prostory restauračních předzahrádek a zahrádek, a to po dobu jejich provozu, 

b) na prostory u stánků s občerstvením, kde je povolen prodej alkoholických nápojů, a 

to po dobu jejich provozu, 

c) na veřejná prostranství ve dnech 31. prosince a 1. ledna kalendářního roku. 

(2) Zákaz se rovněž nevztahuje na vánoční trhy. 

(3)  Rada města může na základě žádosti udělit výjimku ze zákazu ve smyslu čl. 2 

vyhlášky2). 

Článek 4 

Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2009, k zabezpečení místních záležitostí 

veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se zakazuje požívání 

alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, ze dne 26. října 2009. 

Článek 5 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

 

 

 

JUDr. Miloš Izák 

starosta 

 

 

Ing. Pavel Brettschneider  Ing. Václav Mačát 

místostarosta  místostarosta 

                                            
2) Žádost musí obsahovat: jméno, příjmení, trvalý pobyt a datum narození, pokud akci pořádá fyzická osoba, nebo 
název, sídlo a IČ právnické osoby, označení druhu akce, datum a místo konání, počátek a konec akce, 
předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní, a způsob zabezpečení pořadatelské služby. Vzhledem k tomu, že 
Rada města Moravská Třebová se schází ke svým schůzím zpravidla 1× za dva týdny, doporučujeme podat žádost 
alespoň 20 dnů před konáním akce. 
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Vyvěšeno:  

 

Sejmuto:  

 

Řízení dokumentů 

Číslo předpisu a pořadí výtisku 
Médium 
(papír, databáze, audio 
kazeta….) 

Formulář Za záznam zodpovídá Místo uložení 

 2/2016 elektronicky  vedoucí OKST 
\\merkur\data\ZASTUPITELSTVO\Vyhlasky_a_n

arizeni_mesta\Platne 

 
 2/2016 – výtisk 1 papír  vedoucí OKST registr vyhlášek a nařízení 

       

       

       

 

file://///merkur/data/ZASTUPITELSTVO/Vyhlasky_a_narizeni_mesta/Platne
file://///merkur/data/ZASTUPITELSTVO/Vyhlasky_a_narizeni_mesta/Platne
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Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce města Moravská Třebová č. 2/2016 

Legenda: 

1. nám. T. G. Masaryka 
2. ulice Cihlářova 
3. ulice Marxova 
4. ulice Pivovarská 
5. ulice Tichá 
6. ulice Ztracená 
7. ulice Cechovní 
8. ulice ČSA  
9. ulice Zámecká 
10. ulice Krátká  
11. ulice Poštovní 
12. Zámecké náměstí 
13. Kostelní náměstí 

14. ulice Bránská 
15. ulice Farní 
16. ulice Stará  
17. ulice Hvězdní 
18. ulice Komenského 
19. ulice Piaristická 
20. ulice Gorazdova  
21. ulice Brněnská  
22. Olomoucká 
23. Autobusové nádraží 
24. Gymnázium 
25. Integr. střední škola 
26. Integr. střední škola 

27. Integrovaná střední škola 
28. Speciální škola 
29. Sportovní hřiště 
30. Park u Muzea 
31. Mateřská školka Jiráskova 
32. Mateřská školka Tyršova 
33. Mateřská škola Piaristická 
34. Kamenný most sv. Jana v 

okruhu 50 m od povodňových 
pamětních desek 

35. Rekreační areál Knížecí louka 
36. Dětské hřiště Zámecké 

zahrady 
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Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce města Moravská Třebová č. 2/2016 

Legenda: 

1. Smuteční obřadní síň 2. Sousoší Kalvárie 
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Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce města Moravská Třebová č. 2/2016 

 

Legenda: 

1. Střední technická škola Ministerstva obrany 
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Příloha č. 4 k obecně závazné vyhlášce města Moravská Třebová č. 2/2016 

Legenda: 

1. II. Základní škola Palackého a 

přilehlý sportovní areál 

2. Nemocnice následné péče 

(poliklinika)  

3. Dětské hřiště na ulici Hřebečská 

4. Dětské hřiště na ulici Západní 

5. Dětské hřiště mezi ulicemi Holandská, 

Jiráskova 

 

 


