obecně závazné vyh láška
obce Brněnec č.212012
kzabezpečení místníchzá|ežitostí veřejného pořádku na veřejných
prostranstvích, kterou se zakazuje požíváníalkoholu na veřejných
prostranstvích
Zastupitelstvo obce Brněnec se na svém zasedání dne 19.6.2012 usnesením č. 5 usneslo
vydat na základě $ 84 odst. 2 písm.h) zákonač' 12812000 sb., o obcích (obecní zřízení),ve
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhláŠku:
čtánet< t

Úvodní ustanovení
Tato vyhláška upravuje závazné podmínky za účelemochrany bezpečnosti , zdraví,majetku a
veřejného pořádku. PoŽíváni alkoholických nápojů
pořádek v obci Brněnec nebo

bý

1)

je činností,která by mohla narušit veřejný

V rozporu s dobrymi mravy.

čtánek 2
Vymezení pojmů

(1)

Veřejný pořádek v obci je stav, kteý umožňuje klidné a pokojné soužitíobčanůi návštěvníků
obce a realizaci jejich práv' zejména nedotknutelnosti osoby

a

jejího soukromí, ochrany majetku,

ochrany zdravi a práva na pÍiznivéživotní prostředí, jehož předpokladem je dodržování souhrnu

pravidel chování, které jsou podle místníchzvyklostí nezbýnou podmínkou klidného a spořádaného soužitív obci.

(2)

Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice' tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a
dalšíprostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužícíobecnému lživáni, atobezohledu
na vlastnictví k tomuto prostoru' na územíobce Brněnec.

Článek 3
Zákaz poživání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

(1)

Na územíobce Brněnec se zakazuje požíváníalkoholických nápojů na veřejných prostranstvích
nebo jejich částech uvedených v příloze č. l k této obecně závazné vyhlášce.

(2) Na

územi obce Brněnec se dále zakazuje poŽívání alkoholických nápojů:

a) v okruhu 10 metrů od

škola školských zařizení2)a)

b) v okruhu 10 metrů od zdravotnických zaÍízeni3)a)

c) na dětshých hřištích, pískovištícha Sportovních hřištích

Uvedená místa jsou lokalizovánav příloze č,.2 této obecně závazné vyhlášky.
(3)Zakazuje se rovněž požívánialkolrolických nápojů v prostoru autobusol,1ich zastávek naúzemi
obce Brněnec.

článek 4
Místa a akce, na něž se zákaz nevztahuje
(I)Zákaz se nevztahuj

a)
b)

e

:

na prostory restauraěních zahrádek a předzahrádek
na veřejná prostranství ve dnech

3 1.

prosince a 1 ' ledna kalendářního roku

(2) Zákaz se rovněž nevztahuje na veřejná prostranství v době, kdy se na nich konají
akce pořádané,

spolupořádané nebo povolené obcí Brněnec' Těmito akcemijsou např. obecní oslavy apod.

Článet s
Kontrola
(1) Dodržování vyhlášky kontrolují dle platných právních předpisů členovézastupitelstva,

členovékontrolního qýboru a osoby pověřené zastupitelstvem pro tuto činnost
(2) Porušení povinností uložených touto vyhláškou se postihují podle zákona č. 200/l990
Sb.
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Clánek 6
Účinnost
Tato vyhláška nab;iruá účinnostidnem

Mgr. Blahoslav Kašpar
starosta

1

.

č,ervence 2012

1)

$2 písm.g) zákonač.37912005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenýmr

tabákoqými qýrobky, alkoho|em

a

jinými nálykovými látkami a o změně souvisejících

zákonů ve znění pozdějších předpisů

2)

$7 zákona č.56112004 Sb., o předškolním' základním, středním, v}ššímodborném

a

jiném

vzdě|áváni (školský zákon) ve znění pozdějšíchpředpisů

3)

Zákon ě.372l20r 1 Sb., o zdravotních službách

4)

Právní názor Ministerstva vnitra ČR, odboru 34:"okruh vzdálenosti do 10 m nelze chápat jako
okruh' ale souhm bodů, kdy každý z nichje vzdáIen 10 m od přehledného bodu chráněné
budovy. Výsledným tvarem pak samozřejmě nemusí bý nutně kruh."
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