MĚSTO ŽANDOV
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011
o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství
Zastupitelstvo města Žandova podle ustanovení § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů se usneslo dne
27.6. 2011 vydat tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1
Předmět a účel úpravy
1. Tato vyhláška upravuje opatření k zajištění místních záležitostí veřejného pořádku.
2. Účelem této obecně závazné vyhlášky je v rámci zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku vymezit některá místa veřejného prostranství, na kterých se
zakazuje konzumovat alkoholické nápoje a tím vytvořit opatření směřující k ochraně
před následnými škodami a újmami na zájmech chráněných městem Žandov jako
územním samosprávným celkem působenými konzumací alkoholu na veřejných
prostranstvích, zejména s ohledem na mladou generaci.
3. Území, na které se vztahují povinnosti stanovené touto vyhláškou, jsou vymezena
a v grafické podobě znázorněna v příloze č. 1 k této vyhlášce. Vyhláška se vztahuje
pouze na následující veřejná prostranství:
Vymezení míst, kde je stanoven zákaz konzumace alkoholu na veřejném prostranství:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Ulice Dlouhá, pozemek p. č. 233/1
Ulice u Mateřské školky, pozemky p.č. 12 a 13
Autobusová a vlaková zastávka Žandov, pozemky p.č. 111/13, 902/2 a 835/2
Náměstí, pozemky p.č. 38, 39, 141, 142
Areál tartanového hřiště u Zákl. umělecké školy, p.p.č. 137, 138, 139, 140 172
Areál fotbalového hřiště TJ Spartak Žandov, p.p.č. 852/3, 852/1 a 852/2
Okolo prodejny potravin v ul. Osvobození, p.p.č 314
Článek 2
Opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

1. Zakazuje se konzumace alkoholu na vymezených plochách veřejného prostranství ve
městě Žandov.
2. Vymezené plochy se zákazem konzumace alkoholických nápojů na veřejném
prostranství jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této vyhlášky.

Článek 3
Výjimky ze zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
1. Zákaz konzumace alkoholu podle článku č. 2 odst. 1 se nevztahuje na pořádání
kulturních, sportovních a jiných společenských akcí konaných pod záštitou města
Žandova, TJ Spartaku Žandov a s jeho souhlasem či na silvestrovské oslavy konané ve
dnech 31.12 a 1.1. každého roku.
2. Zákaz konzumace alkoholu se podle článku č. 2 odst. 1 nevztahuje na letní venkovní
provozy občerstvení a pohostinství do max. 22:00 hodin.

Článek 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 12.7.2011 a zároveň ruší v plném rozsahu
obecně závaznou vyhlášku č. 3/2008.

Michal Beň
místostarosta

Zbyněk Polák
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 28.6.2011
Sejmuto z úřední desky dne: 13.7.2011
__________________________________________________
1)

§ 34 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 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.

Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 města Žandova.
Grafické znázornění míst, kde je zákaz konzumace alkoholu na veřejném prostranství:

