Obecně závazná vyhláška
města Golčův Jeníkov
č. 2/2009
O zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném
prostranství
Zastupitelstvo města Golčův Jeníkov se na svém zasedání dne 29. 10. 2009
usnesením (č. 092/2009) usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. 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
Úvodní ustanovení
Cílem této obecně závazné vyhlášky je v rámci zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku vymezit některá místa veřejných 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 alkoholu jako je porušování dobrých mravů, porušování bezpečnosti osob a
majetku a ochrana zdraví.

Čl. 2
Vymezení základních pojmů
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.

Čl. 3
Omezení
1) Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů na vyhláškou vymezených
veřejných prostranstvích, které jsou graficky vymezeny na přílohách č. 1 této
vyhlášky.
Oblast je ohraničena ulicí Mírová od železničního přejezdu, dále celým areálem
základní školy, dále náměstím T. G. Masaryka, Havlíčkovým náměstím a ulicí 5.

května až po kruhovou křižovatku včetně areálu mateřské školy a prostranstvím
okolo Goltzovy tvrze.
2) Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů na území města v okruhu 50 metrů
od veřejných altánů a parkových odpočinkových přístřešků, pietních a památných
míst a od stánků a prodejních míst, kde ke konzumaci potravin a nápojů není
příslušné zařízení.

Čl. 4
Výjimky
(1) Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství se

nevztahuje:a) na dny 31. prosince a 1. ledna roku
b) na restaurační zahrádky a předzahrádky, které jsou provozovány
v souladu s platnými předpisy
c) při konání společenských a kulturních akcí organizovaných nebo
spolupořádaných městem

Čl. 5
Kontrola a sankce
Kontrolu dodržování povinností stanovených touto obecně závaznou
vyhláškou vykonává město Golčův Jeníkov ve spolupráci s Policií ČR, OO Golčův
Jeníkov.
Porušení povinností uložených touto obecně závaznou vyhláškou se postihuje
podle § 46, odst. 2 zákona 200/1990 Sb. o přestupcích v platném znění.

Čl. 6
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2009.

....................................................
místostarosta

Vyvěšeno dne: 30. 10. 2009
Sejmuto dne: 30. 11. 2009

................................................
starosta

