OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

Město Krásná Hora nad Vltavou
č. 1/2019
o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
Zastupitelstvo města Krásná Hora nad Vltavou se v souladu s ustanovením § 10 písm. a), § 35,
§ 84 odst. 2 písm. h), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, na svém zasedání dne 12.8.2019, usneslo vydat tuto obecně závaznou vyhlášku (dále
jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Cílem této vyhlášky, v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, je vymezit
některá místa veřejného prostranství, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje a
tím vytvořit opatření směřující k ochraně veřejného pořádku a dobrých mravů zejména u dětí a
mladistvých.
Čl. 2
Vymezení pojmů
Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, 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 (§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
v platném znění.
Čl. 3
Zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
1) Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů1 na veřejných prostranstvích uvedených
v příloze č. 1
2) Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích dle odst. 1, se
nevztahuje:
a) na dny 31. prosince a 1. ledna
b) zahrádky a předzahrádky zařízení poskytujících hostinskou činnost, a to po dobu
jejich provozu
c) Zákaz se rovněž nevztahuje na kulturní, sportovní a společenské akce, které budou
pořadatelem ohlášené městskému úřadu. Ohlášení o konání akce bude zveřejněno na
úřední desce městského úřadu.

1

„§ 2 písm. f) zákona č. 65/2017 o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších
předpisů“

Čl. 4
Sankce
Porušování povinností stanovených
zvláštních právních předpisů.

touto

vyhláškou

bude

postihováno

Čl. 5
Závěrečná ustanovení
1) Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

…………………………
starosta města

…………………………..
místostarosta města
…………………………..
místostarostka města

Příloha č. 1
Vymezení ploch veřejného prostranství se zákazem konzumace alkoholu:
•
•
•

náměstí v Krásné Hoře nad Vltavou
Školská ulice
prostranství před budovou pošty „Na Houdech“

podle

