MĚSTO JIRKOV
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017,
o zákazu požívání alkoholických nápojů
na vybraných veřejných prostranstvích
Zastupitelstvo města Jirkov se na svém zasedání dne 15. listopadu 2017 usneslo
vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) 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
Předmět a cíl vyhlášky
Cílem této vyhlášky je přispět k ochraně veřejného pořádku, dobrých mravů,
bezpečnosti ve městě Jirkov (dále jen „město“) a k zajištění mravního vývoje dětí a
mladistvých v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, a to
prostřednictvím zákazu požívání alkoholických nápojů na některých veřejných
prostranstvích města.
Článek 2
Vymezení pojmů
1) Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí (návsi), ulice, tržiště, chodníky,
veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy
sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.1)
2) Alkoholickým nápojem se rozumí nápoj obsahující více než 0,5 % objemových
ethanolu.2)
Článek 3
Zákaz požívání alkoholických nápojů
Zakazuje se požívání alkoholických nápojů:
a) na všech autobusových a trolejbusových zastávkách;
b) v podchodech v ulici Krušnohorská, obchvatová komunikace – Mládežnická
a obchvatová komunikace – Na Borku;
c) na dalších veřejných prostranstvích slovně vymezených v příloze č. 1 této
vyhlášky, která jsou graficky znázorněna v mapové příloze č. 2 této vyhlášky.

1)
2)

ustanovení § 34 zákona o obcích
ustanovení § 2 písm. f) zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových
látek

Článek 4
Výjimky ze zákazu požívání alkoholických nápojů
1) Zákaz dle čl. 3 této vyhlášky neplatí:
a) v době od 7:00 hod. do 22:00 hod. pro prostory zahrádek a předzahrádek
provozoven poskytujících hostinskou činnost na veřejných prostranstvích
ohraničených ul. Rooseveltova od křižovatky s ul. Tyršova, komunikací
ul. Alešova od č. p. 1561 po č. p. 39, ul. Kostelní po křižovatku
s ul. Chomutovská – Husova, ul. Kostelní ke křižovatce s ul. Příční
a ul. Tyršova ke křižovatce s ul. Rooseveltova;
b) na Nám. Dr. Edv. Beneše, v ulici Kostelní, Tyršova, Rooseveltova, Příční
a prostor parkoviště u zámeckého rybníku (Č. Hrádek) pro dobu a prostor
konání veřejnosti přístupné kulturní, sportovní nebo prodejní akce,
a to “Kludského ulice“, „Mikulášská“, „Advent“, „Páteční trhy“, „Farmářské
trhy“, „Zahájení turistické sezóny“, „Sportovní akce na řece Bílina“, „soutěž
v hasičském sportu“, „Oslavy hasičského sboru“, „Masopust“, „Letní kino“,
„Osvobození města“, „Léto na schodech“, „Cesta proti bolesti“, „Jirkovská
hornická pouť“, „Zakončení kulturní sezony“ a „Jirkovské kulturní léto“.
2) Městský úřad města na své úřední desce vyvěšuje informaci o době a prostoru
konání akce uvedené v odst. 1 písm. b), a to v přiměřené době před konáním
takové akce.3)
Článek 5
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o zákazu požívání alkoholických
nápojů na veřejném prostranství, ze dne 24. 6. 2015.
Článek 6
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnost patnáctým dnem po dni vyhlášení.

……………………………….
Dana Jurštaková
místostarostka

……………………………….
Ing. Radek Štejnar
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 21. 11. 2017
Sejmuto z úřední desky dne: 7. 12. 2017

3)

tento úkon má pouze informativní hodnotu a slouží k lepší informovanosti adresátů této vyhlášky
o jejich právech a povinnostech

Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 2/2017, o zákazu požívání
alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích
Slovní vymezení míst veřejného prostranství, na kterých je zakázaná činnost dle čl. 3
této vyhlášky:
1. Parkoviště u rybníka pod zámkem Červený hrádek – prostor ohraničený
objektem bývalé Lesní správy, zámeckým rybníkem a průjezdní komunikací.
2. Park na návsi osady Červený Hrádek – prostor ohraničený průjezdní
komunikací ve směru Drmaly, ul. Jirkovská, ul. Baarova, ul. Sadová
a objektem bývalé Lesní správy.
3. Autobusové nádraží Jirkov – prostor ohraničený zábradlím a ul. Zaječická.
4. Park Svojsíkovy sady – prostor ohraničený ul. Palackého, ul. Zahradní,
oplocením objektu č. p. 1709, oplocením Základní umělecké školy
v ul. Chomutovská č. p. 267 po křižovatku s ul. Zahradní.
5. Park Smetanovy sady vč. prostoru kolem 7. MŠ a Polikliniky Jirkov – prostor
ohraničený parkovištěm a zadními trakty panelových domů č. p. 1546-1556,
Penzionem MěÚSS v ul. Červenohrádecká, ul. Červenohrádecká
po křižovatku s ul. Dvořákova, komunikace v ul. Dvořákova.
6. Park nám. Nové Ervěnice – prostor ohraničený komunikací ul. Ervěnická,
parkovištěm před bývalým Kulturním domem a komplexem budov nákupního
střediska, prostor za bývalým Kulturním domem až k výměníkové stanici.
7. Parkoviště před hřbitovem v Jirkově ohraničeno komunikací ul. Zaječická
a hřbitovní zdí.
8. Ul. Jezerská – prostor ohraničený prolukou mezi panelovými domy
od panelového domu č. p. 1540 až ke křižovatce ul. U Dubu, pozemky před
panelovými domy vč. chodníku až ke komunikaci.
9. Dětské hřiště ul. Na Borku za č. p. 1600 až 1601 u přivaděče – prostor
ohraničený zadními trakty panelového domu č. p. 1600-1606 a přivaděčem.
10. Dětské hřiště atrium ul. Alešova, Tkalcovská – prostor ohraničený zadními
trakty č. p. 1520-1523 ul. Alešova, č. p. 1519-1516ul. Tkalcovská, č. p. 15151513 ul. U Sauny, č. p. 1512 – výměníková stanice ul. 5. května.
11. Dětské hřiště atrium ul. Osvobození, B. Němcové – prostor ohraničený
zadními trakty č. p. 1061-1064 ul. Osvobození, č. p. 1059-1060
ul. B. Němcové, č. p. 1156-1159 ul. Hrdinů.
12. Atrium ul. Ervěnická, K. Popelky – prostor ohraničený zadními trakty domů
č. p. 1022-1029 ul. K. Popelky, č. p. 1030-1031 ul. Palackého, č. p. 1011-1019
ul. Ervěnická.
13. Atrium ul. Alešova, U Stadionu – prostor ohraničený zadními trakty č. p. 15061509 ul. Alešova, korytem říčky Bělá, č. p. 1502-1505 ul. U Stadionu,
č. p. 1500-1501 ul. Mostecká.
14. Atrium ul. Červenohrádecká, Jezerská – prostor ohraničený zadními trakty
č. p. 1524-1527 ul. Červenohrádecká, č. p. 1534-1537 ul. Jezerská,
č. p. 1532-1533 ul. U Sauny, č. p. 1528-1531 ul. Tkalcovská.
15. Prostor u objektu „Sever“ ul. Mládežnická ve směru k MěÚSS – ohraničený
objektem č. p. 1596, oplocením objektu MěÚSS ul. Mládežnická č. p. 1753.

16. Havlíčkovo náměstí – prostor ohraničený domy č. p. 648-432, komunikací
ul. Chomutovská, komunikací ul. K. Čapka od č. p. 432 po křižovatku
s ul. Chomutovská.
17. Ul. Osvobození č. p. 1136-1140 – prostor ohraničený bytovými domy v přední
části u komunikace ul. Osvobození a v zadní části až k podchodu zastávky
MHD.
18. Prostor vchodu u Základní školy Jirkov, ul. Budovatelů č. p. 1563 – ohraničený
komunikací ul. U Dubu od č. p. 1194 po křižovatku s komunikací
ul. Budovatelů, ul. Budovatelů k č. p. 1356.
19. Prostor vchodu u Základní školy Jirkov, ul. Studentská č. p. 1427 – ohraničený
komunikací ul. Vinařická k začátku parkoviště, prostor před vchodem
i s parčíkem až ke komunikaci ul. Studentská k č. p. 1271.
20. Prostor vchodu u Základní školy Jirkov, ul. Nerudova č. p. 1151,
z ul. Nerudova a Vančurova – ohraničený č. p. 785-753 ul. Vančurova,
ul. Nerudova od č. p. 1151 k objektu školy.
21. Prostor vchodu u Základní školy Jirkov, ul. Krušnohorská č. p. 1675 –
ohraničený objektem školy až k lesíku (komunikace i veřejná zeleň)
a panelovými domy č. p. 1649-1657 ul. Krušnohorská, a ve směru
od přivaděče ul. Školní – ohraničené objektem školy a ul. Školní od mostíku
přes přivaděč po kryt CO.
22. Ul. K. H. Máchy před večerkou „Maják“ a mezi MŠ j. K. Tyla – prostor
ohraničený ul. K. H. Máchy od křižovatky s ul. Fr. Schmieda až ke křižovatce
s Havlíčkovým náměstím.
23. Železniční stanice Jirkov – prostor ohraničený ul. Chomutovská, stavebními
firmami, kolejištěm až k viaduktu Černý most (vyjma tělesa dráhy a míst
v obvodu dráhy, která nejsou přístupná veřejnosti4).
24. Ul. Bezručova – prostor ulice od č. p. 514-1037 a zadní trakt ul. Ervěnická
č. p. 1010-1003.
25. Prostor veřejné zeleně a parkoviště před 5. MŠ ul. Vinařická – ohraničený
oplocením objektu MŠ, ul. Vinařickou od č. p. 401-1252-1248.
26. Ul. K. Marxe 1676 -1688 podél oplocení 8. a 9. MŠ – prostor ohraničený
zadními trakty č. p. 1676-1688 ul. K. Marxe a oplocením areálu mateřských
škol.
27. Ul. K. Marxe – prostor ohraničený objekty č. p. 1689, 1690 a 1691
vč. přilehlých spojovacích chodníků, a z části komunikací ul. Školní.
28. Ul. Krušnohorská č. p. 1662-1667 – prostor ohraničený panelovými domy
až k parkovišti.
29. Ul. Pionýrů č. p. 1692-1697 – prostor ohraničený panelovými domy
a oplocením restaurace.
30. Multifunkční hřiště pro děti a mládež mezi ul. Mládežnická a ul. Krušnohorská
– prostor ohraničený oplocením hřiště.
31. Ul. Na Borku - prostor veřejného prostranství a parkoviště ohraničený
panelovými domy č. p. 1600-1612 a č. p. 1613-1623.
32. Ul. SNP – prostor ohraničený panelovými domy č. p. 1613-1623 ul. Na Borku
a ul. SNP č. p. 1627-1634.
33. Ul. Studentská č. p. 1242 – prostor ohraničený ul. Studentská kolem
č. p. 1242, č. p. 1243-1245.
4)

zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů

34. Ul. Nábřežní – prostor ohraničený korytem říčky Bělá, křižovatkou
s ul. Alešova až k č. p. 41 ul. Kostelní.
35. Olejomlýnský park – prostor ohraničený dopravním hřištěm, zadními trakty
domů č. p. 463-178-794, rybníkem až po komunikaci ul. Olejomlýnská,
ul. Na Stráni a oplocením zahrádkářské kolonie.
36. Nám. Dr. E. Beneše, ul. Kostelní, Tyršova, Roosveltova a Příční.
37. Ul. Olejomlýnská – pravá strana ve směru od ul. Žižkova vč. břehů rybníku
„Hřebíkárna“ až k řece Bílina a nástupu ul. Žižkova k objektu JPB Kovovýroba.
38. Ul. Žižkova – chodník před domy od č. p. 485 směr ul. Kpt. Jaroše
po č. p. 570.
39. Ul. Školní od panelového domu ul. Gen. Svobody č. p. 1713 až k panelovému
domu č. p. 1724 – prostor příjezdové komunikace vč. svahu až k oplocení
nad přivaděčem.
40. Ul. Krušnohorská – prostor ohraničený panelovými domy č. p. 1658-1661
až do svahu podél obchvatové komunikace.
41. Ul. K. Marxe – prostor ohraničený bokem panelového domu č. p. 1677
přes spojovací komunikaci k bočnímu vchodu Městského gymnázia a Základní
školy.
42. Ul. Krušnohorská – prostor ohraničený panelovými domy č. p. 1662-1674
od vchodů panelových domů přes svah k protihlukové zdi u obchvatové
komunikace.
43. Atrium domů ul. Osvobození a ul. K. H. Máchy – prostor ohraničený domy
č. p. 1111-1114 ul. Osvobození, č. p. 1129 ul. K. H. Máchy až po č. p. 11301131 ul. Šimkova a ul. Ervěnická č. p. 1074-1076.
44. Ul. K. H. Máchy – prostor ohraničený od vjezdu do ulice z ul. Ervěnická
č. p. 1076 až k č. p. 712 (večerka „Maják“).
45. Prostor chodníku až ke komunikaci ul. Ervěnická, Palackého – ohraničený
rohem domu č. p. 1030, podél celého obvodu domu č. p. 1031 až k průchodu
vstupu do atria ul. Ervěnická a ul. K. popelky.
46. Ul. Na Borku – prostor z boku domu č. p. 1600 (v místě bývalého stánku
s občerstvením) a dále prostor ohraničený okolím výměníkové stanice (poblíž
č. p. 1600) až k zařízení Innogy až k přivaděči.
47. Ul. Na Borku – prostor ohraničený zadními trakty panelových domů č. p. 16061612 a korytem přivaděče.
48. Chodník u křižovatky ulic Ervěnická a Palackého ohraničený domem
č. p. 1032 (podél obvodu domu) až po č. p. 1010 ul. Ervěnická.
49. Prostor zahrádek naproti Penny marketu v ul. Hrdinů od chodníku vedoucího
k podchodu na sídliště Písečná až k zastávce MHD v ul. Hrdinů (jde o prostor
sloužící k umístění cirkusů a kolotočů).
50. Prostor ohraničený komunikací směřující do Chomutova včetně parkoviště
u Penny marketu v ul. Hrdinů až ke komunikaci ul. Hrdinů č. p. 1156-1159,
dále kolem celého objektu Penny marketu včetně svahu pod ul. Hrdinů
č. p. 1201-1204.
51. Atrium ul. Studentská – prostor ohraničený domy č. p. 1261-1262 a č. p. 12581260 včetně schodů vedoucích do č. p. 1261 a 1262, zadní trakt
ul. Studentská č. p. 1258-1260 až ke garážím v ul. Studentská.
52. Atrium ul. Studentská – prostor ohraničený domy č. p. 1256-1257 a č. p. 12531255 a objektem výměníkové stanice.

Příloha č. 2 obecně závazné vyhlášky č. 2/2017, o zákazu požívání
alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích
Grafické vymezení slovně vymezených míst veřejného prostranství, na kterých je
zakázaná činnost dle čl. 3 této vyhlášky:
(mapa)

