MĚSTO HANUŠOVICE

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014
O ZABEZPEČENÍ MÍSTNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ VEŘEJNÉHO POŘÁDKU, KTEROU SE
VYMEZUJÍ VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, NA NICHŽ SE ZÁKAZUJE KONZUMACE
ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ

Zastupitelstvo města Hanušovice se na svém zasedání dne 15.12. 2014 usnesením č.
27/2014 usneslo vydat na základě ustanovení § 10, písmeno a) a ustanovení § 84, odstavec
2, písmeno h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek 1
Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky

(1)

Cílem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhlášku“) je opatření směřující
k vymezení některých míst veřejného prostranství, na kterých se zakazuje konzumovat
alkoholické nápoje1, a tím vytvořit opatření směřující k ochraně před škodami na zdraví
působenými alkoholickými nápoji, zejména u dětí a mladistvých, dále zabezpečení
místních záležitostí jako stavu, který umožňuje pokojené soužití občanů i návštěvníků
města, vytváření příznivých podmínek pro život ve městě a vytváření estetického vzhledu
města.

(2)

Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek ve
městě nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou zdraví, a směřující k ochraně před
následnými škodami a újmami působenými narušováním veřejného pořádku, hodnot, které
jsou chráněny městem jako územním samosprávným celkem.

1

Viz § 2 písm. k) zákona č. 379/2005 Sb., o opatření k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky,
alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Článek 2
Vymezení pojmů

(1)

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 prostoru2.

(2)

Konzumací alkoholických nápojů na veřejném prostranství se rozumí požívání
alkoholického nápoje na veřejném prostranství nebo zdržování se na veřejném prostranství
s otevřenou lahví nebo jinou nádobou s alkoholickým nápojem.

Článek 3
Zákaz konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích a výjimky

(1)

Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů na vymezených místech a plochách
veřejného prostranství na území města Hanušovice, které jsou uvedeny v příloze č. 1 a
graficky znázorněna v příloze č. 2 této vyhlášky.

(2)

Zákaz konzumace alkoholických nápojů se nevztahuje na:
a) 31. prosince, 1. ledna a Velikonoční pondělí příslušného roku,
b) veřejné prostranství v okolí Městského úřadu Hanušovice, Hlavní 92, Hanušovice
při konání svatebního obřadu na Městském úřadě Hanušovice, v době hodinu před a
hodinu po konání svatebního obřadu,
c) restaurační předzahrádky, které jsou součástí restauračních zařízení.

(3)

Starosta města Hanušovice může na základě písemné žádosti svým rozhodnutím, zda bude
či nebude udělena výjimka ze zákazu stanoveném v odstavci 1 tohoto článku při konání
kulturních, sportovních a jiných akcí. Žádost musí obsahovat (k žádosti lze využít i
formulář, který je uveden v příloze č. 3 této vyhlášky)
a. náležitosti podání stanovené správním řádem3,
b. označení druhu akce, datum konání, počátek, konec a místo konání,
c. předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní.
Článek 4

2

Viz § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

3

Viz § 37 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů

Zrušovací ustanovení

(1)

Dnem účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o zákazu
konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, která byla schválen dne 26. 8.
2013 a nabyla účinnosti dne 1. 10. 2013.

Článek 5
Účinnost

(1)

Tato vyhláška nabývá účinnost patnáctým dnem po jejím vyvěšení.

otisk hranatého razítka
Ivana Vokurková

Štefan Fatura

Starosta města

místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 03.02.2015
Sňato z úřední desky dne:

19.02.2015

Příloha č. 1
k obecně závazné vyhlášce města Hanušovice

Vymezení veřejných prostranství nebo jejich částí, kde je stanoven zákaz, dle čl. 3,
odst. 1 (Zákaz konzumace alkoholických nápojů na některých místech veřejných
prostranstvích a výjimky) Obecně závazné vyhlášky města Hanušovice.

(1)

Na území města se zakazuje konzumace alkoholických nápojů na níže uvedených
veřejných prostranstvích (Pozn. V hranaté závorce se nachází označení veřejných
prostranství pro grafické znázornění, označena velkými písmeny.):
1. U mateřské (č. p. 313 - [A]) a základní školy (č. p. 145 - [B]) a jejich součásti
v okruhu 30 m od nich.
2. U obchodních domů („Penny market“, č. p. 210 - [C] a „Hruška“, č. p. 244 - [D]),
dětských hřišť (u základní školy – číslo parcely: 1627/1 - [E] a 1645/1 - [F],
mateřské školy – číslo parcely: 1625/1 - [G], u ulice Na Holbě: číslo parcely: 2196/1
- [H]), sportoviště (hřiště za základní školou – číslo parcely: 1627/1 - [CH]),
autobusových zastávek („Hanušovice – viadukt“ - [I], „Hanušovice – škola“ - [J],
„Hanušovice – potraviny“ - [K], „Hanušovice – železniční stanice“ - [L],
„Hanušovice – lesní a.s.“ - [M]), vlakové stanice („Hanušovice“ - [N]), budovy
Zdravotního střediska Hanušovice, s.r.o. (č. p. 190 - [O]) a budovy Městského
úřadu Hanušovice (č. p. 92 - [P]) a jejich součástí v okruhu 30 m od nich.
3. Na veřejných prostranstvích:
I. Ulice Hlavní od č. p. 307 do č. p. 327 - [Q], ulice Krátká - [R], ulice
Nádražní - [S], ulice Osvobození - [T], ulice Požárníků - [U], ulice Příčná [V], ulice Školní - [W].

Příloha č. 2
k obecně závazné vyhlášce města Hanušovice
Grafická část k vymezení veřejných prostranství nebo jejich částí, kde je stanoven
zákaz dle čl. 3, odst. 1 (Zákaz konzumace alkoholických nápojů na některých místech
veřejných prostranstvích a výjimky) Obecně závazné vyhlášky města Hanušovice.
1.

U autobusové zastávky („Hanušovice – potraviny“ - [K]) a budovy Městského úřadu
Hanušovice (č. p. 92 - [P]) a jejich součástí v okruhu 30 m od nich. Na veřejných
prostranstvích: Ulice Hlavní od č. p. 307 do č. p. 327 - [Q], ulice Požárníků - [U], ulice
Školní - [W]. (Pozn. V hranaté závorce se nachází označení veřejných prostranství pro
grafické znázornění, označena velkými písmeny.)
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2.

U základní školy (č. p. 145 - [B]) a jejich součásti v okruhu 30 m od nich. U obchodních
domů („Penny market“, č. p. 210 - [C]), dětských hřišť (u základní školy - číslo parcely:
1645/1 - [F]), sportoviště (hřiště za základní školou – číslo parcely: 1627/1 - [CH]),
autobusových zastávek („Hanušovice – škola“ - [J], „Hanušovice – potraviny“ - [K]) a
budovy Zdravotního střediska Hanušovice, s.r.o. (č. p. 190 - [O]) a jejich součástí v okruhu
30 m od nich. Na veřejných prostranstvích: Ulice Hlavní od č. p. 307 do č. p. 327 - [Q],
ulice Krátká - [R], ulice Požárníků - [U], ulice Příčná - [V], ulice Školní - [W]. (Pozn. V
hranaté závorce se nachází označení veřejných prostranství pro grafické znázornění,
označena velkými písmeny.)
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3. U mateřské (č. p. 313 - [A]) a základní školy (č. p. 145 - [B]) a jejich součásti v okruhu 30
m od nich. U dětských hřišť (u základní školy – číslo parcely: 1627/1 - [E], mateřské školy
– číslo parcely: 1625/1 - [G]), sportoviště (hřiště za základní školou – číslo parcely: 1627/1
- [CH]), autobusových zastávek („Hanušovice – železniční stanice“ - [L]), vlakové stanice
(„Hanušovice“ - [N]) a budovy Zdravotního střediska Hanušovice, s.r.o. (č. p. 190 - [O]) a
jejich součástí v okruhu 30 m od nich. Na veřejných prostranstvích: Ulice Hlavní od č. p.
307 do č. p. 327 - [Q], ulice Nádražní - [S], ulice Osvobození - [T], ulice Školní - [W].
(Pozn. V hranaté závorce se nachází označení veřejných prostranství pro grafické
znázornění, označena velkými písmeny.)
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4.

U obchodních domů („Hruška“, č. p. 244 - [D]), dětských hřišť (u ulice Na Holbě: číslo
parcely: 2196/1 - [H]). (Pozn. V hranaté závorce se nachází označení veřejných prostranství
pro grafické znázornění, označena velkými písmeny.)
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5.

U autobusových zastávek („Hanušovice – viadukt“ - [I]). (Pozn. V hranaté závorce se
nachází označení veřejných prostranství pro grafické znázornění, označena velkými
písmeny.)

I

6. U autobusových zastávek („Hanušovice – lesní a.s.“ - [M]). (Pozn. V hranaté závorce se
nachází označení veřejných prostranství pro grafické znázornění, označena velkými
písmeny.)

M

Příloha č. 3
k obecně závazné vyhlášce města Hanušovice
Žádost o udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných
prostranstvích, dle čl. 3, odst. 3 (Zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných
prostranstvích) Obecně závazné vyhlášky města Hanušovice
Žádost o udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných
prostranstvích

Označení pořadatele:

………………………………………………………………………

IČ / RČ:

………………………………………………………………………

Druh podnikání:

………………………………………………………………………

Adresa trvalého pobytu:

………………………………………………………………………

Adresa doručovací:

………………………………………………………………………

Telefon:

………………………………………………………………………

Akce:
Místo konání:

………………………………………………………………………

Druh akce:

………………………………………………………………………

Název akce:

………………………………………………………………………

Datum konání:

……………………

Předpokládaný počet osob:

……………………

V Hanušovicích dne ………………………………

Hodina od – do:

………………………

………………………………
podpis a razítko pořadatel

