Obecně závazná vyhláška města Vlašimi č. 2/2015 – o zákazu alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích

Město Vlašim
Obecně závazná vyhláška města Vlašimi č. 2/2015
o zákazu alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích

Zastupitelstvo města Vlašimi schválilo na zasedání dne 27. 4. 2015 podle § 10 písm. a), b), c) a § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Předmět úpravy
1. Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanoví omezení či zákazy činností, které
narušují nebo by mohly narušit veřejný pořádek na veřejných prostranstvích ve městě, ochranu
čistoty veřejných prostranství, anebo které jsou nebo by mohly být v rozporu s dobrými mravy,
ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.
2. Těmito činnostmi se pro účely této vyhlášky rozumí:
a) požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích stanovených touto vyhláškou,
b) pobývání s otevřenou láhví nebo s jinou nádobou s alkoholickým nápojem na veřejných
prostranstvích stanovených touto vyhláškou.
3. Veřejným prostranstvím jsou všechny ulice, chodníky, veřejná zeleň a další prostory přístupné
každému bez omezení, sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví tohoto prostoru.
Čl. 2
Zakázané činnosti
1. Zakázané činnosti uvedené v čl. 1 je zakázáno provádět:
a) v celém prostoru zámeckého parku města Vlašimi,
b) v centru města Vlašimi (Žižkovo náměstí, Husovo náměstí a Palackého náměstí),
c) na náměstí v Domašíně,
d) v okruhu 100 m od vlakového a autobusového nádraží Vlašim,
e) v ul. Komenského, Lidická, Nádražní, Jana Masaryka, Zámecká, Dolnokralovická,
Prokopova, Riegrova, Na Tenise, Serváce Hellera, Blanická,
f) na zastávkách městské hromadné a linkové osobní dopravy, a to v okruhu 100 m od
označení zastávky,
g) na veřejných dětských hřištích, pískovištích a veřejných otevřených sportovištích a
v okruhu 100 m od nich,
h) v okruhu 100 m od objektů, v nichž se nachází škola či školské zařízení, včetně mateřských
škol,
i) v okruhu 100 m od objektů, v nichž se nachází zdravotnické zařízení či zařízení sociální
péče, včetně domovů pro seniory,
j) v okruhu 100 m od kostelů a veřejných pohřebišť,
k) v okruhu 100 m od prodejen s potravinami.
2. Zákaz požívání alkoholických nápojů se nevztahuje:
a) na dny 31. prosince a 1. ledna,
b) na akce povolené radou města,
c) na prostory restauračních předzahrádek v rámci jejich provozní doby.
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3. Rada města Vlašimi může na základě předchozí písemné žádosti pořadatele akce povolit výjimku
ze zákazu podle odst. 1, a to pro jednotlivou akci na veřejném prostranství. Pokud neurčí rozsah
udělené výjimky Rada města Vlašimi jinak, uplatňuje se výjimka v místě konání akce po dobu
jejího konání za podmínek uvedených v žádosti podle odst. 4 písm. f).
4. Žádost o udělení výjimky podle odst. 3 musí obsahovat:
a) identifikační údaje pořadatele akce (jméno, příjmení nebo název, trvalý pobyt, místo
podnikání nebo sídlo, identifikační číslo nebo datum narození),
b) označení druhu, resp. názvu akce, datum konání, počátek, konec a místo jejího konání,
c) předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní,
d) program akce či jiný popis plánovaného průběhu akce po celou dobu jejího konání,
e) identifikační údaje osoby zodpovědné za zajištění pořadatelské služby a uvedení počtu
osob, které budou tvořit pořadatelskou službu,
f) popis opatření, která budou pořadatelem akce uskutečněna k zajištění ochrany veřejného
pořádku v souvislosti s pořádáním akce.

Čl. 3
Společná a závěrečná ustanovení
Kontrolu dodržování práv a povinností vyplývajících z této vyhlášky provádí Městská policie Vlašim.

Čl. 4
Účinnost vyhlášky
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

Otisk razítka města
……………………………….
Mgr. Luděk Jeništa, v.r.
starosta
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Karel Kroupa, v.r.
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