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STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE  

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 

č. 5/2021, 

 

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o ochraně veřejného pořádku, veřejné 

zeleně a čistoty veřejných prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2017 a obecně 

závazné vyhlášky č. 2/2019. 

Zastupitelstvo města České Budějovice se na svém zasedání konaném dne  

1. 11. 2021 usneslo (usnesení č. 159/2021) vydat na základě § 10 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), a v souladu 

s § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona o obcích, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

Čl. I 

Změna obecně závazné vyhlášky č. 1/2014 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o ochraně veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty 

veřejných prostranství, ze dne 19. 6. 2014, ve znění jejích pozdějších změn provedených obecně 

závaznou vyhláškou č. 5/2017 ze dne 11. 12. 2017 a obecně závaznou vyhláškou č. 2/2019 ze dne 

9. 12. 2019 (dále jen „obecně závazná vyhláška“), se mění takto: 

 

1. V Příloze č. 9 obecně závazné vyhlášky se z míst, na nichž se uplatňuje omezení provozní 

doby pohostinských zařízení a zařízení přesuličního prodeje, vypouští ulice Piaristická v úseku mezi 

ulicemi Česká a Krajinská, včetně mapového vyobrazení. Příloha č. 9 obecně závazné vyhlášky nově 

zní takto:  

 

„PŘÍLOHA č. 9 

Stanovení míst, na nichž se uplatňuje omezení provozní doby pohostinských zařízení 

a zařízení přesuličního prodeje (čl. 5a) 

Omezení provozní doby pohostinských zařízení a zařízení přesuličního prodeje dle čl. 5a se vymezuje pro 

následující místa na území statutárního města České Budějovice: 

Ulice či jiné místo Vymezení úseku, v němž se omezení provozní doby uplatňují 

J. Opletala v úseku mezi ulicemi Branišovská a Sokolská 

Karla IV.  v úseku ulice od č. or. 4 do č. or. 10 

Široká v úseku mezi ulicemi Biskupská a Dr. Stejskala 

Krajinská v úseku mezi ulicemi Na Mlýnské stoce a Na Sadech 

 

Shora uvedené vymezení se uvádí rovněž na následujících mapových vyobrazeních.“ 
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Čl. II 

Účinnost 

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

 

 

 Ing. Jiří Svoboda   Mgr. Juraj Thoma  

 primátor města náměstek primátora 


