OBEC VELENICE
ZASTUPITELSTVO OBCE VELENICE
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019,
o zákazu konzumace alkoholických nápojů
Zastupitelstvo obce Velenice se na svém zasedání dne 28.6.2019 usnesením č. 41 – 2019
usneslo vydat v souladu na základě § 17 odst. 2 písm. a) zákona č. 65/2017 Sb.,
o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
a v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a písm. d) 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 vytvoření opatření směřujících k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku jako stavu, který umožňuje pokojné a bezpečné soužití
občanů i návštěvníků obce, vytváření příznivých podmínek pro život v obci a zlepšení
estetického vzhledu obce.
(2) Předmětem této vyhlášky je vymezení některých veřejných prostranství, na kterých se
zakazuje konzumovat alkoholické nápoje.
(3) Konzumací alkoholického nápoje1) se pro účely této vyhlášky rozumí požívání
alkoholického nápoje nebo zdržování se s otevřenou lahví nebo jinou nádobou
s alkoholickým nápojem na veřejném prostranství2).
Čl. 2
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být
v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku
Činnostmi, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu
s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku je konzumace alkoholických
nápojů na některých veřejných prostranstvích.
Čl. 3
Omezení činnosti
(1) Konzumace alkoholických nápojů je zakázána na veřejných prostranstvích jmenovitě
vymezených v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této vyhlášky,
(2) Veřejná prostranství, na kterých je zakázána konzumace alkoholických nápojů, jsou
označena grafickou značkou, jejíž vyobrazení je uvedeno v Příloze č. 2, která je
nedílnou součástí této vyhlášky.

Podle § 2 písm. f) zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění
pozdějších předpisů se rozumí: „alkoholickým nápojem nápoj obsahující více než 0,5 % objemových ethanolu“.
2) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
1)

Čl. 4
Výjimky
(3) Stanovený zákaz konzumace alkoholických nápojů se nevztahuje na veřejnosti
přístupné kulturní akce konané na veřejných prostranstvích, jejichž nedílnou součástí
je prodej občerstvení3).
Čl. 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

………………………………..
Jiří Pechar
místostarosta

…………………………………
Šárka Zárubová
starostka

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne:
Zveřejnění vyhlášky bylo provedeno způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:

3)

Hostinská činnost provozovaná v souladu a na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1
Vymezení veřejných prostranství v obci, na kterých je zakázána konzumace
alkoholických nápojů
Veřejná prostranství:
pozemek p.č. 27/1
pozemek p.č.1
pozemek p.č. 4
pozemek p.č. 6/1
pozemek p.č. 26/1 (dle situačního zákresu)
pozemek p.č. 38
pozemku p.č. 7/1 od místní komunikace č. III/26836 p.č. 319 k domu čp. 155 (dle
situačního zákresu)
h) místní komunikace č. III/26836 p.č. 319 od č.p. 121 k č.p. 98
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Příloha č. 2
Vyobrazení grafické značky

