MĚSTO ŽANDOV
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,
o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích
Zastupitelstvo města Žandov se na svém zasedání dne 4.5.2015 usnesením č.
1f/5/2015, usneslo vydat v souladu s ustanovením § 10 písm. a), § 35 a § 84 odst. 2
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Cílem této vyhlášky je vymezit některá místa veřejného prostranství města
Žandov, v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, na kterých
se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje1) a tím vytvořit opatření směřující
k ochraně před následnými škodami a újmami působenými požíváním
alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích na zájmech chráněných městem
Žandov jako územním samosprávným celkem, a to zejména s ohledem na mladou
generaci.
(2) Konzumace alkoholických nápojů se považuje za činnost, která může narušit
veřejný pořádek nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti,
zdraví a majetku.
Čl. 2
Vymezení pojmu
Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržnice, chodníky, veřejná
zeleň, parky, sportoviště, dětské koutky a další prostory přístupné každému bez
omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto
prostoru.2)

Čl. 3
Omezení činnosti
Na území města Žandov se zakazuje konzumace alkoholických nápojů na těchto
vymezených plochách veřejného prostranství:
a) na veřejných prostranstvích vyjmenovaných v Příloze č. 1, která je nedílnou
součástí této vyhlášky,
Čl. 4
Výjimky
1)

§ 2 písm. k) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky,
alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2)
§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

(1) Zákaz stanovený v Čl. 3 této vyhlášky se nevztahuje na prostory zahrádek
a předzahrádek umístěných na veřejných prostranstvích u provozoven
restaurací, kaváren a cukráren.
(2) Zákaz stanovený v Čl. 3 této vyhlášky se nevztahuje na silvestrovské oslavy,
které se konají v noci ze dne 31. prosince na 1. ledna každého roku od 14.00
hodin 31. prosince do 03.00 hodin 1. ledna.
(3) Zákaz stanovený v Čl. 3 této vyhlášky se nevztahuje na Maškarní průvody,
Jarní, letní a podzimní slavnosti, Pálení čarodějnic, Mikulášské trhy, Vánoční
trhy, Řemeslné trhy, Sportovní akce, Rozsvícení vánočního stromu.
.
Čl. 5
Závěrečná ustanovení
(1) Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o zákazu konzumace
alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ze dne 27. června 2011.
(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

………………………………..

…………………………………

Michal Beň

Zbyněk Polák

místostarosta

starosta

Vyvěšeno na úřední desce městského úřadu dne: 14.5.2015
Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.
Sejmuto z úřední desky městského úřadu dne: 1.6.2015

Příloha č. 1
Obecně závazné vyhlášky č. 2/2015
Vymezení veřejných prostranství, na která se vztahuje zákaz konzumace
alkoholických nápojů:

1. ulice Dlouhá, p.p.č. 233/1,
2. ulice u Mateřské školy, p.p.č. 12 a 13,
3. náměstí, p.p.č. 3, 39, 141 a 142,
4. veřejně přístupné tartanové hřiště u Základní umělecké školy, p.p.č. 137, 138,
139, 140 a 172,
5. veřejně přístupný areál fotbalového hřiště TJ Spartka Žandov, p.p.č. 852/3, 852/1
a 852/2,
6. veřejné postranství okolo prodejny potravin v ulici Osvobození, p.p.č. 314,
7. veřejná prostranství u autobusové a vlakové zastávky Žandov, p.p.č. 111/13 a
835/2.
8. veřejné postranství okolo kostela Sv. Bartoloměje potravin v ul. Kostelní, p.p.č. 1,
9. veřejné postranství u čp. 58, v ulici Kostelní, p.p.č. 469

Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 města Žandova.
Grafické znázornění míst, kde je zákaz konzumace alkoholu na veřejném prostranství:

