
    Město Janovice nad Úhlavou 
 
 
 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 
číslo  02 / 2009, 

kterou se m ění a dopl ňuje 
Obecn ě závazná vyhláška číslo 02/2008 o zákazu požívání alkoholických nápoj ů a jiných 

omamných a psychotropních látek na ve řejném prostranství 
  
 
 

Zastupitelstvo města Janovice nad Úhlavou rozhodlo usnesením č. 73/2008 ze dne 25.06.2009 vydat 
v souladu s  § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“)  

tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 
 

Článek l.  
Úvodní ustanovení  

 
1. Tato vyhláška mění a doplňuje Obecně závaznou vyhlášku číslo 02/2008 o zákazu požívání 
alkoholických nápojů a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství.  
 

Článek II. 
Změny a dopln ění  

 
1. Tato vyhláška mění a doplňuje článek III., odst. 2, písm. a) Obecně závazné vyhlášky číslo 02/2008 o 
zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném 
prostranství takto: 
 
V textu se doplňuje ulice Příkopy a text je podle toho upraven.  
 
Změněný text zní: 

a) autobusové nádraží, v četně částí ulic V Brán ě a Příkopy, které sousedí s autobusovým 
nádražím, a k nim p řilehlých chodník ů 

 
2. Tato vyhláška doplňuje článek III., odst. 2) Obecně závazné vyhlášky číslo 02/2008 o zákazu požívání 
alkoholických nápojů a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství tak, že za písm. 
i) se doplňuje písm. j). 
 
Doplněný text zní: 

j) část Klenovské ulice v četně chodník ů od k řižovatky s ulicemi P říkopy a V Brán ě ke 
křižovatce s ulicí Nýrskou   

 
 Závěrečná ustanovení  

 Článek III. 
1. Ostatní ustanovení Obecně závazné vyhlášky číslo 02/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů a 
jiných omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství zůstávají nezměněny. 
 
2. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím zveřejnění na úřední desce města. 
 
 
 
 
 
……………………………………………    ……………………………………… 
MVDr. Ladislav Vyskočil, místostarosta    Mgr. Michal Linhart, starosta 
 
 
Zveřejněno na úřední desce: 25.06.2009 
Sejmuto z úřední desky: 10.07.2009 



 


