Obec Šestajovice
Zastupitelstvo obce Šestajovice
Obecně závazná vyhláška obce Šestajovice č. 1/2020

kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů za účelem zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných
prostranstvích
Zastupitelstvo obce Šestajovice se na svém zasedání dne 03.11.2020 usnesením č. 13
usneslo
vydat
na
základě
ustanovení
§
10
písm.
a)
a
ustanovení
§ 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Předmět a cíl
1) Předmětem této obecně závazné vyhlášky je zákaz požívání alkoholických nápojů, neboť
se jedná o činnost, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být
v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.
2) Cílem této obecně závazné vyhlášky je vytvoření opatření směřujících k zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů
i návštěvníků obce, k vytváření příznivých podmínek pro život v obci a k ochraně práva
na pokojné bydlení a spánek, jakožto součásti práva na ochranu soukromého a rodinného
života.
Čl. 2
Vymezení pojmů
1) 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.1
2) Alkoholickým nápojem se rozumí lihovina, víno a pivo; alkoholickým nápojem se rozumí
též nápoj, který není uveden ve větě první, pokud obsahuje více než 0,5 objemového
procenta alkoholu.2
Čl. 3
Zákaz požívání alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích
Požívání alkoholických nápojů a zdržování se s otevřenou nádobou s alkoholickým nápojem
(dále jen „zákaz požívání alkoholických nápojů“) je zakázáno na veřejných prostranstvích
vymezených v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky.

ustanovení § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
ustanovení § 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
1
2

Čl. 4
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.12.2020

místostarosta:
Tomáš Dvořák v. r.

starosta:
Roman Hrdlic v. r.

“otisk úředního razítka“

Vyvěšeno na úřední desce dne: 13.11.2020
Sejmuto z úřední desky dne: 30.11.2020

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2020
Přehled veřejných prostranství, na kterých je zakázáno požívání alkoholických nápojů:
Areál mateřské školy, areál základní školy, prostranství budovy obecního úřadu, dětská
hřiště, veřejná sportoviště, místa určená pro setkávání dětí, pietní místa, parky, vodní plochy,
zastávky hromadné dopravy a místa ve vzdálenosti až 100 m od všech uvedených míst
dle grafického výkresu s výjimkou předzahrádek restauračních zařízení a s výjimkou místa
a doby pořádání společenských akcí konaných se souhlasem obce.

Vyvěšeno na úřední desce dne: 13.11.2020
Sejmuto z úřední desky dne: 30.11.2020

místostarosta:
Tomáš Dvořák v. r.

starosta:
Roman Hrdlic v. r.
“otisk úředního razítka“

