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Obec Velký Osek
Obecní úřad obce Velký Osek

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE VELKÝ OSEK
Č. 4/2015
O ZÁKAZU KONZUMACE ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH
Zastupitelstvo obce Velký Osek v souladu s ustanovením § 10 písm. a), § 35, § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
obcích“), se usneslo dne 23. 6. 2015 usnesením č. ZO/11/23/6/2015 vydat tuto obecně závaznou
vyhlášku o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství (dále jen „obecně
závazná vyhláška“):
:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Účelem této obecně závazné vyhlášky je v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
na území obce Velký Osek vymezit zákaz konzumace alkoholických nápojů a tím vytvořit opatření
směřující k ochraně veřejného pořádku, dobrých mravů, k ochraně před škodami na zdraví
způsobenými alkoholem zejména u dětí a mladistvých a k mravnímu vývoji dětí a mladistvých.
Čl. 2
Vymezení pojmů
Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky, zastávky
veřejné hromadné dopravy a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému
1)
užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru .
Čl. 3
Vymezení zákazu konzumace alkoholických nápojů
2)
Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů na plochách veřejného prostranství na území obce
Velký Osek vymezených v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky a v okruhu 200 m od těchto
vymezených ploch veřejného prostranství.
Čl. 4
Výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů
Konzumace alkoholických nápojů je možná na ploše veřejného prostranství vymezených v příloze č. 1
této obecně závazné vyhlášky a v okruhu 200 m od těchto vymezených ploch veřejného prostranství:
a) na kterém se koná veřejně přístupná akce, pokud byla jejímu pořadateli udělena výjimka na
základě rozhodnutí obecního úřadu obce Velký Osek; výjimka je vydána na základě žádosti
pořadatele akce, která byla doručena obecnímu úřadu nejpozději 7 kalendářních dnů před
dnem, ve které se má akce konat, přičemž žádosti o výjimku musí obsahovat:
i)
označení pořadatele nebo pořadatelů (jméno a příjmení nebo název společnosti
(firma), místo trvalého pobytu nebo sídlo, identifikační číslo a daňové identifikační
číslo, doručovací adresa (není-li shodná s místem trvalého pobytu či sídlem),
případně e-mailovou adresu a telefonní kontakt (mobilní či na pevnou linku));
ii)
označení (název) akce;
iii)
termín a místo konání akce;
iv)
uvedení druhu akce (např. kulturní, společenská, sportovní) a jejího obsahu
(program);
v)
označení osoby pověřené k zajištění pořadatelské služby;
b) které je stavebně nebo jinak zjevně vymezenou či označenou součástí nebo příslušenstvím
restauračního nebo pohostinského zařízení, např. předzahrádka.
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Čl. 5
Kontrola a sankce
3)
Kontrolu nad dodržováním této obecně závazné vyhlášky provádí obecní policie obce Velký Osek ,
osoba pověřená starostou obce nebo obecním úřadem obce Velký Osek. Porušení jednotlivých
4)
ustanovení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle zvláštního právního předpisu .
Čl. 6
Účinnost a zrušovací ustanovení
Z důvodu naléhavého obecného zájmu na bezodkladné úpravě pravidel konzumaci alkoholických
nápojů na veřejných prostranstvích na území obce Velký Osek nabývá tato obecně závazná vyhláška
účinnosti dnem 1. 7. 2015 a k 30. 6. 2015 se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Velký Osek č.
2/2015 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích.
otisk razítka obce
………………………………………
Mgr. Pavel Drahovzal
starosta obce

………………………………….
Jan Fagoš
místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desku obecního úřadu obce Velký Osek: 26. 6. 2015

Jméno a podpis: Ing. Zuzana Bláhová, v. r., otisk razítka obecního úřadu ………………………

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu obce Velký Osek: 31. 7. 2015.

Jméno a podpis: Ing. Zuzana Bláhová, v. r., otisk razítka obecního úřadu ………………………

___________________
1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Ve znění pozdějších předpisů
2) § 2 písm. k) zákona č. 379/2005 Sb., o ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky,
alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
3) § 2 písm. c) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
4) § 46 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
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Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky obce Velký Osek č. 4/2015 o zákazu konzumace alkoholických
nápojů na veřejném prostranství

