obec citice
Obecně závazná vyhláška č. tl20l6,
o omezení konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích
Zastupitelstvo obce Citice se na svém zasedání dne 29 .6.201 6 usnesení m č. 57 12016 usneslo
vYdat nazákladé § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákonač. 12812000 Sb., o obcích
(obecní zřizeni), ve znění pozdějšíchpředpisů, tuto obecně závaznolvyhlášku (dále jen
,,vyhláškď'):

článek 1
úvodníustanovení
CÍlem této lyhláŠky v rámci zabezpečení místních záležitostíveřejného pořádku je vymezit
některá místa veřejného prostranství, na kteých se zakazuje konzumovat alkohoiické nápoje
a4evné umoŽňování konzumace alkoholických nápojů, neboť by tato činnost mohla narušit
veřejný Pořádek v obci nebo by't v rozporu s dobými lffavy, ochranou bezpečnosti, zdraví
a majetku. Tato vyhláška sleduje ochranu výchovy dětí a mládeže a ochranu občanů,jejich
bezPeČnost, majetek azdtaví a směřuje kzarnezenípáchanitrestné činnosti pod vlivan
alkoholických nápoj ů a j iných návykových látek.
Předmětem regulace této obecně závazné vyhlášky je zákazkonzumace alkoholických nápojů
naWmezených plochách veřejného prostranství. Konzumace alkoholických nápojú na
vYbraných veřejných prostranstvích je činností,která narušuje veřejný pórádek v obci.

ČUnekZ
Vymezení pojmů
Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště,chodníky, veřejná zeleň,parky
a dalŠÍprostory přístupné každémubez omezení, tedy sloužícíobecnému užívání,a to bez
ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru (§ 34 zákonač.12812000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů).
1.

2-Konzvlrtací alkoholických nápojů na veřejném prostranství se rozumí požívání
alkoholického náPoje nebo zdržování se na veřejném prostranství s otevřénou lahví anebo
jinou nádobou s alkoholickým nápojem (dále jen konzumace alkoholických nápojů).
Clánek 3

Zákaz konzumace alkoholiclcých nápojů na veřejném prostranství
Zakazlje se konzumace alkoholických nápojů nawmezených plochách veřejného
Prostranství v obci Citice, části obce Citice a Hlavno. Vymezené plochy se zákazem
1.

konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství jsou uvedeny v příloze č. 1, která
je nedílnou součástítéto vyhlášky.

2.Dále mimo oblast vymezenou v příloze č.1:
- v okruhu 50 metru od škol a školských zařízeni
- v okruhu 50 metru od zdravotnického nebo sociáIního zařízeru
- v prostorách zastávek a nástupišť veřejné dopravy
- v okruhu 50 metni od dětských hřišť.

čIánek 4

Výjimka zezákaza
I. Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství se neváahuje na 31.
prosinec a 1. leden příslušnéhokalendářního roku.
2. Zekaz konzumace alkoholiclqfch napojů se nevztahuje na restauračnízahrádrk1 které jsou

součástírestauračníchzaŤizeni, v souladu

s

jejich provozní dobou.

3. Zékaz konzumace alkoholických nápojů se nevztahuje na veřejnosti přístupné kulturní,
společenskéa sportovní akce.

Čtánek s
Sankce
Porušení povinností stanovených touto vyhláškou se postihuje dle zákona č.20011990 Sb., o
přestupcích, ve znénípozděj šíchpředpisů.

čhnek 6
Účinnost
Tato vyhláška nab;ývá účinnostipatnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.Dnem vyhlášení
právního předpisu obceje první denjeho vyvěšenína úřední desce.

Ing. Radek Hošek

místostarosta

Josef sháněl
starosta
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