OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
Obce Senohraby
Číslo č. 1/2017
o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
Zastupitelstvo obce Senohraby se 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, na
svém zasedání dne 14. 12. 2017 usneslo vydat tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen
„vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Cílem této vyhlášky, v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, je vymezit
některá místa veřejného prostranství, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje a
tím vytvořit opatření směřující k ochraně veřejného pořádku a dobrých mravů zejména u dětí
a mladistvých.
Čl. 2
Vymezení 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 (§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění.
Čl. 3
Zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
1) Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů1 na veřejných prostranstvích uvedených
v příloze č. 1
2) Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích dle odst. 1, se
nevztahuje:
a) na restaurační zahrádky a předzahrádky, které jsou součástí restauračních zařízení
b) na ohlášené akce Obecnímu úřadu Senohraby
c) na dny 31. prosince a 1. ledna, Velikonočním pondělí, Pálení čarodějnic 30. 4.,
Mikulášská nadílka 5. 12.
d) v době konání tradičních slavností: Masopust, Máje, Historické slavnosti obce,
Pouť, Memoriál S. Baťchy, Železný hasič, Lampionová procházka, Rozsvícení
vánočního stromu, Betlémské světlo.
Čl. 4
Vztah k jiným předpisům
Výjimkami uvedenými v čl. 3 odst. 2 nejsou dotčeny zvláštní právní předpisy, které upravují
konzumaci alkoholu na veřejných prostranstvích a ochranu veřejného zdraví2.
1

„§ 2 písm. f) zákona č. 65/2017 o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění
pozdějších předpisů“
2
zákon č. 65/2017 o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů

Čl. 5
Sankce
Porušování povinností stanovených touto vyhláškou bude postihováno podle zákona
zvláštních právních předpisů.
Čl. 6
Závěrečná ustanovení
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

…………………………
Ing. Jana Svašková v.r.
starostka obce

…………………………..
Milan Kraut v.r.
místostarosta obce

vyvěšeno na úřední desce dne:

15. 12. 2017

sejmuto z úřední desky dne:

31. 12. 2017

Příloha č. 1
Veřejná prostranství:
1) Celé ulice: Družstevní, Hlavní, K Ježovu, K ostrůvku, Klánovka, Krátká, Malostranská, Morušová,
Na dolích, Na Ježově, Na kopečku, Na ostrůvku, Na pískovně, Na požáru, Na úhorech,
Na visňovce, Nad stráněmi, Nad žlábky, Pětihostská , Pod Ježovem, Posázavská, Příčná, Rekreační,
Sázavská, Slepá, Sokolská, Svahová, Školní, U dálnice, U Hrušova, U hřiště, U nádržky,
U ozdravovny, U rybníčku, U školky, U transformátoru, U tunelu, U višňovky, U zdravotního
střediska, U zvoničky, Úzká, V břízkách, V lipách, V nové čtvrti, V zahradách, V zátiší,
Ve smilovci, Ve stráni, Ve vilách, Za starou poštou

2) Plochy veřejného prostranství - viz mapy s vyznačením ploch veřejného prostranství
A) Mapa č. 1
 plocha kolem obchodu – ulice Sokolská, U hřiště
 hřiště – ulice Sokolská
 plocha veřejného prostranství – mezi ulicemi Hlavní a Ve vilách
 plocha kolem budovy školy a školky – mezi ulicemi Hlavní, Školní, Příčná

B) Mapa č. 2
 plocha veřejného prostranství – mezi ulicemi Svahová a Morušová

D) Mapa č. 3


plocha veřejného prostranství - ulice Hlavní

E) Mapa č.4


plocha veřejného prostranství – mezi ulicemi Hlavní, Družstevní, U Zvoničky

