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MĚSTO SEDLČANY
Obecně závazná vyhláškaměsta Sedlčany

č. 3/2019
o zákazu kouření a používáníelektronickýchcigaret na veřejném prostranství v městské

zástavbě Sedlčany

Zastupitelstvo města Sedlčany se na svém zasedání dne 14. října 2019 usnesením č. 112/2018—
2022 vydalo podle ustanovení 5 17 odst. 1 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před
škodlivými účinky návykových látek, ustanovení 5 10 písm. d) a ustanovení 5 84 odst. 2 písm.
11) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto Obecně
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“).

,
Článek 1

Uvodní ustanovení
Cílem vyhlášky je posílení ochrany zdraví dětí a mládeže před škodlivými účinky kouření
& pouz1vaní elektronických cigaret.

Článek 2
Zákaz kouření a používání elektronickýchcigaret

Na veřejných prostranstvích vymezených v Příloze č. 1 této vyhlášky se zakazuje kouření
a používání elektronických cigaret.

Článek 3
Závěrečná ustanovení

Tato Obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

Mgr. Zdeněk Šimeček v. r.
místostarosta

Ing. Miroslav Hólzel v. r.
starosta

Den vyvěšení na úřední desce

(zveřejněno v elektmnícke' podobě
umožňuiicí dálkový přístup

Otisk razítka Městského úřadu Sedlčany

prommní aktu vyvěšení na úřední duce
ousk „má jména a příjmení úředně

pověřené osoby ujišl'ujíni vyvěšení

Podpis úředně pověřené osoby ujišťujici

vyvěšení

Dun sejmutí zúřední desky Otisk razítka Mčslského úřadu Sedlčany

pm srv.-uni aktu sejmutí z úřední desky

Olisk razítka, jména a příjmení úřEdnč

pověřené osoby zajišťující sejmutí

Podpis úředně pověřené osoby zajišťující

sejmutí



Příloha č. 1 Obecně závazné vyhláškyměsta Sedlčany č. 3/2019, o zákazu kouření a používání
elektronických cigaret na veřejnémprostranství v městské zástavbě Sedlčany
Vymezení (grafické na podkladu katastrální mapy a jeho slovní popis) veřejných prostranství,
na kterých se podle Článku 2 zakazuje kouření a používání elektronických cigaret.

Zóna A: Veřejněprostranstvípři objektu 1. základníškoly Sedlčany (Sedlčany č. p. 68)
Graficky vymezená část ulice Primáře Kareše a část Komenského náměstí (zóna zahrnuje části
pozemků parc. č. 38l/1 a parc. č. 265/1, celý pozemekparc. č. 381/2 vše k. u. a obec Sedlčany).

Popis hraniční čáry vymezující zónu ke grafickému zobrazení
Hraniční čára zóny začíná na trojmezí pozemků parc. č. 248/1, parc. č. 250 a parc. č. 265/1 (roh
budovy školy při chodníku), dále pokračuje kolmo k podélné ose chodníku až k jeho okraji
(obrubě) při vozovce (místní komunikaci) a probíhá po hranici mezi pozemky parc. č. 265/1
a parc. č. 265/2 (v reálu hranice tvoří okraj obruby zalomenéhochodníku,kterýje u komunikace
před veřejnou zelení při budově školy na Komenského náměstí; zóna je včetně této části
chodníku); dalším hraničním bodem linie — hranice vymezené plochy je průsečik okraje
chodníku (obruby) u vozovky na parc. č. 265/1 a prodloužené přímky vedené hranici pozemku
parc. č. 259 v souběhu s podélnou osou objektu Sedlčany č. p. 66 (bod na obrubě chodníku).
Od tohoto lomového bodujehraniční čára zóny vedenatzv. uliční čarou — křivkouulicePrimář-e
Kareše (veřejné prostranství), která těsně přiléhá k objektům individuální zástavby rodinných
domů, zaplocených dvorků a zahrad (objekty Sedlčany č. p, 489 a č. p. 457) až k hraničnímu
bodu, kde končí pozemek parc. č. 255 a začíná parc. č. 254 (roh oplocení při chodniku).
Od tohoto bodu hranici zóny, resp. její ukončení tvoří spojnice napříč ulicí PrimářeKarešepřes
komunikaci do dalšího lomového bodu na hranici s pozemkem parc. č. 383/1 (roh oplocení
tohoto pozemku). Odtud je zóna uzavřena křivkou, kterou tvoří hranice areálu základní školy
tvořená ostěním jednotlivých školních budov (průčelí), hraniční čarou školního dvora
a zahrady. Křivka vymezující zónu končí výše uvedeným bodem (roh budovy školy
při chodníku) na identifikovaném trojmezí pozemků.



Zóna B: Veřejně prostranstvípři objektu 2. základní školy - Školy Propojení Sedlčany
(Sedlčany č. p. 67) a navazující veřejnéprostranstvípři objektu Střední/zo odborného učiliště
Sedlčany (Sedlčany č. p. 364)
Graficky vymezená část ulice Víta Nejedlého, část ulice Příkrá, část ulice Na Potůčku a část

ulice Petra Bezruče (celé pozemkyparc. č. 776/2, parc. č. 994/6, parc. č. 994/5, parc. č. 969/1,

parc. č. 969/2, parc. č. 972/1, parc. č. 972/2, parc. č. 972/4, parc. č. 973, parc. č. 975,

parc. č. 976, parc. č. 994/4, parc. č. 303, parc. č. 302, parc. č. 301 a parc. č. 300; část pozemku

parc. č. 776/1, část pozemku parc. č. 659/1, část pozemku parc. č. 994/1, nezastavěná část

parc. č. 966/1 a část parc. č. 974/1, vše k. 11. a obec Sedlčany).

Popis hraniční čáry vymezující zónu ke graiickému zobrazeni
Hranice zóny začíná bodem na chodníku u pozemku parc. č. 951/1 (při oplocení areálu učiliště

s veřejným prostranstvím), a to v místě společné hranice pozemku parc. č. 951/3 s pozemkem

parc. č. 776/ 1 (ulice Petra Bezruče), odtud hranice zóny pokračuje směremnaprotilehloustranu
ulice kbodu, který je na hranici uliční čáry, a to vmístě, kde se sbíhá hranice pozemku

parc. č. 767 s uliční čarou tvořenou okrajem pozemku parc. č. 776/1 (místní komunikace;ulice

Petra Bezruče) při hranici pozemku parc. č. 767. Vymezení hranice zóny na této straně ulice

Petra Bezruče tvoří vnější uliční čára veřejného prostranství přiléhající k městské zástavbě

rodinných domků (těsně k jejich oplocení, tedy dále vnější okraj chodníku od rodinného domu

Sedlčany č. p. 424 směrem odvozovky).Lomový bod této hraniceje definován rohempozemku

parc. č. 744 (vnější ostění), kde zároveň končí hranice pozemku parc. č. 776/1.
Z tohoto bodu

hranice vymezující zónu pokračuje smyšlenou čarou (linií) přes křižovatku ulic Petra Bezruče,
Víta Nejedlého a Příkrá na roh objektu Sedlčany č. p. 318 na pozemku parc. č. 317 a odtud pak
pokračuje směrem do ulice Příkrá, kde je vnější okraj zóny vymezen uliční čarou, respektive
hranicí ústavby rodinných domků. Za nimi pokračuje při hranici pozemků parc. č 994/3,

parc. č. 313, parc. č. 304, parc. č. 994/7 a opět parc. č. 304 s pozemkem parc. č. 994/1. Dále

z pohledu grafického vymezení zóny linie hraniční čáry pokračuje při vněj ším okraji pozemku

parc. č. 303, parc. č. 302, parc. č. 301 a parc. č. 300 (všechny tyto pozemky jsou do zóny

zahrnuty), kde se lomí na rohu objektu Sedlčany č. p. 38 na pozemku parc. č. 291. Zrohu
uvedeného objektu pak linie vymezení hranice zóny pokračuje smyšlenou čarou na okraj

pozemku parc. č. 972/4 (zahrnut celý do vymezené zóny) a odtud pokračuje po vnějších
hranicích pozemků parc. č. 972/1, parc. č. 972/2, nezastavěná část pozemku parc. č. 966/1

a parc. č. 973 (všechny tyto pozemky zahrnuty do vymezené zóny) a pokračuje po části hranice

pozemku parc. č. 974/1, (okraj tohoto pozemku je lemován opěrnou zídkou, která je zahrnuta
do zóny) až k hraničnímu lomovému bodu zóny, který tvoří vnější okraj chodníku směrem

od vozovky (chodník při tomto pozemku není do vymezené zóny zahrnut). Ztohoto bodu

hranice zóny pokračuje po vnější hranici pozemků s vodními zdroji (parc. č. 976 a parc.
č. 975;

tyto jsou zahrnuty do vymezené zóny). Hranice vymezené zóny dále probíhá podél oplocení
areálu dětského hřiště (Rákosníčkovo hřiště) až ke zdi vymezující areál Středth odborného

učiliště Sedlčany, jejíž vnější okraj tvoří hranici zóny, přičemž pokračuje uliční čarou

vymezenou po okraji areálů Středního odborného učiliště Sedlčany azákladní školy, respektive

jeho zastavěnou a oplocenou částí. Za ní hranice pokračuje podél vjezdu z veřejného

prostranství na pozemek parc. č. 964 (vjezd k bytovému domu Sedlčany č. p. 112), potom je
dále vedena okrajem chodniku při hranici s pozemkem parc. č. 965/1 (chodník zahrnut do

vymezené zóny). Následně hranice vymezené zóny pokračuje při navazujícím ostění objektu

Sedlčany č. p, 112 postaveném na pozemku parc. č. 964 při chodníku a po průběhu hranice,
která je vymezena linií oplocení a objekty areálu Středního odborného učiliště Sedlčany spolu

s internátem (uliční čára) je hranice ukončena ve výše uvedeném počátečním bodě vymezené

zony.



Zóna C: Veřejné prostranstvípři objektu Základníškoly, Sedlčany, Konečná 1090;
Graficky vymezená část ulice Etropolská, Konečná a Vítěžská těsně přiléhající k areálu této
školy (zóna zahrnuje veřejné prostranství tvořené definovanými částmi pozemků
parc. č. 1926/2, parc. č. 1926/255, parc. č. 1923/57, parc. č. 1923/55, parc. č. 1923/56,
parc. č. 1922/2 a parc. č. 1921/1, vše k. u. a obec Sedlčany).

Popis hraniční čáry vymezující zónu ke grafickému zobrazení
Vnitřní linii hranice zóny tvoří vněj ší okraj oplocení areálu školy.
Vnější hranice zóny počíná běžet od západního rohu vnějšího okraje oplocení areálu školy,
v místě lomového bodu hranice uliční čáry při objektu školy v ulici Etropolská (západní roh
pozemku parc. č. 1926/94). Od tohoto bodu hranice zóny prochází napříč komunikací směrem
najižní cíp pozemku parc. č. 1926/257 (protíná pozemek parc. č. 1926/2 a parc. č. 1926/255),
odkud pokračuje po okraji zpevněné asfaltové plochy místní komunikace (zóna zde zahrnuje
celou šíři zpevněného veřejného prostranství, tedy chodník při areálu školy a zpevněnou
komunikaci vyjma vnějšího zeleného pásu v souběhu s komunikací v ulici Etropolská
na pozemku parc. č. 1926/55). Linie hraniční čáry vymezující vnější okraj zóny končí
v lomovém bodě pozemku parc. č. 1926/148, odkud pokračuje zpevněnou plochou místní
komunikace (ulice Konečná) po vnější hranici pozemku parc. č. 1926/2 (myšleno směrem
od areálu školy). Tato přímá linie hraniční čáry vymezené zóny je ukončena lomovýmbodem
na druhé straně křižovatky ulic Konečná aVítěžská (vnější obruba zpevněné plochy
komunikace). Odtud pokračujejihozápadním směrem po hraniční čáře ulice Vítěžská (hraniční
linieje tvořena vnějším okrajem chodníku směrem od vozovky, respektive oplocenímzástavby
jednotlivých rodinných domků, zóna tedy zahrnuje celou šíři této části ulice), přičemž je
ukončena průsečíkem uvedené uliční čáry spřímkou vedenou od jižního cípu pozemku
parc.č. 1926/94 směrem kolmo na dříve uvedenou uliční čáru. Spojnice mezi posledně
definovanými hraničními body je poslední části vnější hranice vymezené zóny protínající ulici
Vítěžskou (pozemky veřejného prostranství parc. č. 1926/2, parc. č.1923/55, parc. č. 1923/56,
parc.č. 1922/2 aparc. č. 1921/1).



Zóna D: Veřejné prostranstvípři objektu Gymnázia (: Střední odborné školy ekonomické
Sedlčany (Sedlčany č. p. 90)
Graíicky vymezená část při ulici Nádražní a samostatná část bezejmenného veřejného
prostranství při vstupu do sportovní haly objektu školy — zadní trakt (zóna zahrnuje veřejně
přístupné pozemky parc. č. 230/1, parc. č. 232/2, parc. č. 239/1 a parc. č. 241; část pozemku
parc. č_ 219/2 tvořící zpevněnou plochu chodníku k objektu školy směrem od hlavní linie ulice
Nádražní a samostatnou část pozemkuparc. č. 395, vše k. ú. a obec Sedlčany).

Zóna obecně tvoří dva oddělené celky, jeden těsně přiléhá k přednímu průčelí objektu školy
směrem do ulice Nádražní & druhý se nachází v zadním traktu objektu školy jižním směrem při
budově sportovní haly (objekt školy), který je částí bezejmenného prostranství.

Popis hraniční čáry vymezující zónu ke grafickému zobrazení
Vnitřní hranici vymezené zóny (obou částí) tvoří vnější ostění objektu školy, provozního
příslušenství školy, sportovní haly a vnější hranice visuté terasy nad objektem šaten, vše
směrem do veřejného prostranství.
Vnější linie hranice první části vymezené zóny počíná běžet od bočního ostění budovy školy

po okraji pozemku 241 v místě jeho oplocení, dále pokračuje po hranici uvedeného pozemku
lemovanou ostěním objektu na pozemku parc. č. 250 (Sedlčany č. p. 69). Hranice vymezené
zóny pokračuje při oplocení zahrady na pozemku parc. č. 244 a při ostění objektu na pozemku
parc. č. 243 (Sedlčany č. p. 86), přičemž se lomí v bodě dotyku s hranici pozemku parc. č. 241,
a to při bližším, tedy vnějším okraji chodníku směrem od místní komunikace; pokračuje dále
po hranici uvedeného pozemku do místa, ve kterém protíná pozemek parc. č. 219/2, jehož část

_
směrem k objektu školy je do zóny zahrnuta a pokračuje vedle hranice chodníku vNádražní
ulici (vnější obruby; chodník není do zóny zahrnut), a to po hranicích dalších pozemků
parc. č. 232/2 a parc. č. 230/1 (tyto jsou do zóny zahrnuty celou výměrou), kde se v lomovém
bodě uvedeného pozemku při obrubě chodníku vrací zpět k objektu školy, přičemž je hranice
vymezené zóny ukončena ostěním školní budovy.
Vnější linie hranice druhé části vymezené zóny tvoří oplocení areálu 1. základní školy
Sedlčany, které těsně přiléhá k hranici pozemku parc. č. 395, jehož část je do vymezené zóny
zahrnuta, dále linie hranice vymezené zóny pokračuje dalším přiléhajícím oplocením
k pozemku parc. č. 395, a to oplocenímareálu bývalého sportovníhohřiště na softbal, kde končí
ve smyšleném lomovém bodě vytvořeném průsečíkem přímky prodlouženého ostění sportovní
haly na pozemku parc. č. 238 s hraniční čarou pozemku parc. č. 394/1, respektive u vnějšího
okraje zmíněného oplocení.
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Příloha č. 1
Obecně závazné vyhlášky města Sedlčany č. 3/2019, o zákazu kouření a používání elektronických cigaret
na veřejném prostranství v městské zástavbě Sedlčany
Zóna C
Veřejné prostranstvípři objektu Základní školy, Sedlčany, Konečná 1090



Příloha č. 1
Obecně závazné vyhlášky města Sedlčany č. 3/2019, o zákazu kouření a používání elektronických cigaret
na veřejném prostranstvív městské zástavbě Sedlčany
zóNA D

Veřejné prostranstvípři objektu Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické Sedlčany (Sedlčany č. p. 90)
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