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Trh řemesel
3. 9. 2016
od 9 do 17 hodin
na Masarykově náměstí v Jihlavě

Srdečně Vás zveme 
na další jarmark v novém hávu!

nabídka: 
ukázky tradičních řemesel (kovář, 
knofl íkář, šperkař) velký výběr 
občerstvení (grilované maso, 
domácí placky, palačinky, sýrové 
a uzeninové speciality, pivo)

Statutární město Jihlava pořádá 
v rámci akce 
Den otevřených dveří památek

V Jihlavě vzniká Strategie pro kul-
turu, volný čas a cestovní ruch města, 
která bude defi novat, jakým způsobem 
by se služby v oblasti kultury, volného 
času a cestovního ruchu měly v násle-
dujících zhruba 8 - 10 letech v Jihlavě 
rozvíjet.  

K tomu organizátoři požádali ob-
čany o vyplnění dotazníku, pro tento 
dokument jsou názory obyvatel města 
velmi cenné a důležité. Pořadatelé po 
vyplnění dotazníku vylosovali výher-
ce, kterým předali ceny a poděkovali 
za vyplnění dotazníku. 

„Dotazníky ještě nejsou vyhodnoceny, 
dotazník vyplnilo cca 1000 responden-
tů,“ uvedla za organizátory Strategie 
Lenka Mikletičová. 

Výsledky dotazníku budou prezento-
vány na akci pro veřejnost, která pro-
běhne ve středu 28. září. Poprvé v Jih-
lavě proběhne akce Urban game, což je 

speciální formát městské zážitkové hry, 
která se odehrává ve veřejném prosto-
ru města a kombinuje prvky storytel-
lingu, hry, soutěže a poznávání.

„Akce s názvem Kulturní oběh v srdci 
Jihlavy se zaměřuje na hlavní oblasti, kte-
ré jednoznačně vyplývají z mapování si-
tuace v kultuře a cestovním ruchu v rám-
ci Strategie kultury a cestovního ruchu, 
a to na rozvoj publika a na spolupráci 
mezi kulturními organizacemi. Do hry se 
zapojily kulturní organizace zastupující 
rozličné typy umění - divadlo, výtvarné 
umění, literaturu, hudbu klasickou i sou-
časnou multižánrovou, fi lm, muzejní ex-
pozice a další,“ přiblížila Mikletičová.

Akce má svoji facebookovou  stránku  
htt ps://www.facebook.com/urbanga-
meJihlava/, kde budou zveřejňovány 
aktuality a kde je možno zaregistrovat 
se a získat tak přednost v čekárnách 
„kulturních institucí – ordinací“. -lm-

Nová kulturní hra posílí zdraví účastníků

Organizátoři dotazníku k připravované Strategii pro kulturu, volný čas a cestovní 
ruch města pozvali vylosované výherce k setkání na magistrát města, kde jim pře-
dali ceny, které poskytlo město Jihlava, Diod a rodinný zábavní park Robinson.
 Foto: Lubomír Maštera

Obecně závazná vyhláška města ur-
čuje, kdy lze a nelze popíjet na veřej-
ných prostranstvích města. Výjimku 
může povolit primátor města na zákla-
dě písemné žádosti. K tomu uvádíme:

Zastupitelstvo města Jihlavy (ZM) na 
svém zasedání dne 20. 6. 20163 usn. č. 
172/16-ZM vydalo obecně závaznou vy-
hlášku (OZV) č. 6/2016 k zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořádku, 

kterou se vymezují veřejná prostranství, 
na nichž se zakazuje konzumace alkoho-
lických nápojů na veřejném prostranství 
nebo zdržování se s otevřenou lahví nebo 
jinou nádobou obsahující alkoholický 
nápoj na veřejném prostranství (dále jen 
„konzumace alkoholických nápojů“).

Výše uvedená vyhláška (OZV) nabyla 
účinnosti dnem 11. července 2016.

OZV vymezuje území města, na kte-
rých se zakazuje konzumace alkoholic-

kých nápojů dle přílohy č. 1 a 2.
Příloha č. 3 OZV vymezuje výjimky 

ze zákazu, a to seznam akcí, které se 
zpravidla konají na Masarykově ná-
městí v Jihlavě, kde je zákaz konzumace 
alkoholických nápojů. Další výjimky ze 
zákazu se vztahují na restaurační za-
hrádky a předzahrádky provozované 
v souladu s platnými předpisy na po-
zemkových parcelách schválených uve-
denou OZV.

Výjimky ze zákazu stanoveného v čl. 1 
OZV, (které nejsou uvedeny v již jme-
nované příloze č. 3), může na základě 
žádosti udělit primátor města Jihlavy 
prostřednictvím OŠKT. Tiskopis žádosti 
je umístěn na www.jihlava.cz, vyhlášky 
a nařízení, smlouvy. Vyplněná žádost je 
podána zároveň s oznámením o konání 
akce přístupné veřejnosti na OŠKT.

Karel Hadrava,
vedoucí Kanceláře tajemníka

Pití alkoholu na veřejnosti - výjimka


