MĚSTO SKALNÁ
Obecně závazná vyhláška Města Skalná
č. 1 / 2013
o zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti
Zastupitelstvo města Skalná se na svém zasedání dne 17.10.2013, usnesení č. ZM 09/05/2013
usneslo vydat podle §10 písm. a) a § 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 účel vyhlášky
Předmětem této vyhlášky je regulace nežádoucích důsledků činnosti, která by mohla narušit
veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou zdraví a majetku, tj.
konzumace alkoholických nápojů a zdržování se na veřejnosti s alkoholickým nápojem
v otevřené láhvi, nádobě nebo jiném obalu.
Účelem této obecně závazné vyhlášky v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku je vymezit některá místa veřejného prostranství, na kterých se zakazuje konzumovat
alkoholické nápoje a tím vytvořit opatření směřující k ochraně veřejnosti, zejména dětí a
mladistvých před negativními jevy provázejícími požívání alkoholických nápojů.
Čl. 2
Vymezení základních pojmů
Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky,
pasáže, sportoviště, dětské koutky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy
sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
Čl. 3
Zákaz činnosti na vymezeném veřejném prostranství
1.

Činnost uvedenou v čl. 1 je zakázáno provádět /území vyznačeno v grafické podobě v
příloze č. 1 této vyhlášky/ :
a) ve všech prostorách místních parků – tj. v ulici Sportovní – p.č.779/2, 780/1, 782/6,
2232, 2233, 102, 778, 96/2, v parku v Lesní ulici – č. p. 762, 767/1 v parku
Kostelního náměstí č.p. 1709/2, v parku v Dolní Skalné č.p.1712
b) v prostorách házenkářského hřiště v ulici Za Školou a v prostorách přírodního
koupaliště – p.č. 771/3, p.č. 328/1, 328/2, 1749/1, 317/1, 600/2, 1850, v prostorách
dětského hřiště v ulici Nádražní č.p. 1481/11,
c) v prostorách všech autobusových zastávek ve městě Skalná, včetně jejich okolí do
vzdálenosti 30 m od dopravní značky „Zastávka autobusů“,
d) v okruhu 20 m od komunikací uvnitř území označeného dopravní značkou začátek
a konec obce,
e) v okruhu 50 m od kostela sv. Jana Křtitele, základní školy – číslo popisné 260,
mateřské školy - číslo popisné 273, místní pošty - číslo popisné 430, nádraží číslo
popisné 268 a sportovní haly číslo popisné 412.
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2. Zákaz konzumace alkoholických nápojů se nevztahuje na venkovní části provozoven
restaurací, kaváren a vináren umístěných na veřejném prostranství před jejich stálými
provozovnami, tzv. předzahrádky, a na konzumaci alkoholických nápojů při stánkovém
prodeji při veřejných akcích jako jsou např. kulturní a sportovní akce a veřejné akce
ohlášené dle platných právních předpisů.
Čl. 4
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

………………………………….
Ing. Radomil Gold
místostarosta města Skalná

…………………………………..
Mgr. Rita Skalová
starostka města Skalná

Vyvěšeno na úřední desce dne : 17.10.2013

Sejmuto z úřední desky dne :

Příloha č. 1 Obecně závazné vyhlášky města Skalná č. 1/2013, stanovuje veřejná prostranství
kde je zakázána konzumace alkoholických nápojů.
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