Město Čáslav
Obecně závazná vyhláška č. 6/2011
ze dne 19/09/2011

O ZÁKAZU KONZUMACE A ZJEVNÉHO UMOŽŇOVÁNÍ KONZUMACE
ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ
NA VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH MĚSTA ČÁSLAV

Zastupitelstvo města Čáslav vydává na základě usnesení zastupitelstva č. 63/2011 ze dne
19/09/2011 v souladu s ustanovením § 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 (dále jen
„vyhláška“).
Čl. I
Předmět a cíl vyhlášky

1. Tato vyhláška k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku stanovuje, na kterých
veřejných prostranstvích města Čáslav se zakazuje konzumace a zjevné umožňování
konzumace alkoholických nápojů.
2. Cílem této vyhlášky je vytvořit opatření směřující k ochraně veřejného pořádku, dobrých
mravů a mravního vývoje dětí a mládeže na vybraných veřejných prostranstvích.
Čl. II
Vymezení pojmů

1. Konzumací alkoholických nápojů se rozumí požívání alkoholického nápoje nebo zdržování
se na prostranství s otevřenou lahví anebo jinou nádobou s alkoholickým nápojem.
2. Zjevným umožňováním konzumace alkoholických nápojů se rozumí rozlévání
alkoholických nápojů nebo výdej otevřené láhve anebo jiné nádoby s alkoholickým
nápojem.
Čl. III
Zákaz konzumace a zjevného umožňování konzumace alkoholických nápojů

Zakazuje se konzumace alkoholu1 a zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů
na veřejných prostranstvích stanovených v příloze č. 1 této vyhlášky.

Čl. IV
Výjimky
1

§ 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 předpisů, ve znění pozdějších předpisů

1. Ustanovení čl. III této vyhlášky se nevztahuje:
a) na předzahrádky restaurací schválených Radou města Čáslav a místa pro konání trhu
podle zvláštního předpisu2, a to po dobu provozu předzahrádky nebo po dobu konání
trhu,
b) na místo a dobu konání akcí sportovního, kulturního nebo společenského charakteru
pořádaných nebo spolupořádaných městem Čáslav nebo v případě jiných pořadatelů
městu Čáslav oznámených,
c) na dny 1. ledna a 31. prosince každého kalendářního roku.
2. Město Čáslavi může udělit3 výjimku ze zákazu uvedeného v čl. III této vyhlášky při konání
jiných než výše uvedených akcí na základě žádosti pořadatele akce.
Čl. V
Kontrola a sankce

1. Kontrolu nad dodržováním této vyhlášky provádí Městská policie4 Čáslav.
2. Porušení jednotlivých ustanovení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle
zvláštního právního předpisu5.
Čl. VI
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

……………………………..
Ing. Jaromír Strnad
Starosta Města Čáslav

……………………………..
Ing. Jiří Havlíček
místostarosta Města Čáslav

Vyvěšeno dne: 21.9.2011
Sejmuto dne: 6.10.2011
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Nařízení statutárního města Čáslav č. 4/2006, tržní řád
Část druhá zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
§ 2 písm. c) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
§ 46 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

