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Obecně závazná vyhláška č. 1/2009
o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných
prostranstvích
Zastupitelstvo města Buštěhrad schválilo a vydalo dne 17. června 2009 v souladu s ust. § 10
písm. a) a § 84 odst. 2) písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, , tuto obecně závaznou vyhlášku o zákazu požívání alkoholických nápojů na
vybraných veřejných prostranstvích.
Čl. I
Základní ustanovení
Cílem této vyhlášky je zabezpečit místní záležitosti veřejného pořádku vymezením míst
veřejného prostranství, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje a vytvořit
opatření, která směřují k ochraně bezpečnosti, zdraví a majetku a omezuje činnost, která je
v rozporu s dobrými mravy, protože ohrožuje především mravní vývoj dětí a mládeže.

Čl. II.
Základní pojmy
Veřejným prostranstvím jsou pro potřeby této vyhlášky všechny ulice, chodníky, veřejná
zeleň, parky, lávky, pasáže sportoviště, dětská hřiště, dětské koutky a další prostory přístupné
každému bez omezení, sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto
prostoru1.

Čl. III.
Zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
1. Zakazuje se konzumace alkoholu na vymezených plochách veřejného prostranství ve
městě Buštěhrad.
2. Vymezené plochy se zákazem požívání alkoholických nápojů na veřejném
prostranství jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této vyhlášky.
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§ 34 zákona č. 128/2000 Asb. O obcích ve znění pozdějších předpisů

Úřední hodiny: Po, St 8-12 a 13-17

Čl. IV
Výjimka z působnosti vyhlášky
1. Zákaz konzumace alkoholických nápojů dle odst. 1 a 2 se nevztahuje na restaurační
zahrádky a předzahrádky, které jsou součástí restauračního zařízení a to po dobu jejich
provozu. A dále na prostory před dalšími zařízeními sloužícími k poskytování
veřejného občerstvení.
2. Zákaz konzumace alkoholických nápojů dle odst. 1 a odst. 2 vyhlášky se dále
nevztahuje na dny 1. ledna a 31. prosince v příslušném kalendářním roce.
3. Zákaz konzumace alkoholických nápojů dle odst.1 a odst. 2 se nevztahuje na
konzumaci alkoholických nápojů na veřejném prostranství při konání kulturních,
sportovních a jiných společenských akcí a to za dodržení podmínek zvláštních
právních předpisů.2

čl. V
Společná a závěrečná ustanovení
čl. 10
1) Tato obecně závazná vyhláška se vztahuje pouze na veřejná prostranství uvedená
v příloze č. 1 této vyhlášky
2) Kontrolu dodržování práv a povinností vyplývajících z této vyhlášky provádí obecní úřad
a určení zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu a další osoby a organizace,
oprávněné provádět dohled nad veřejným pořádkem v rámci zvláštních právních
předpisů.3
3) Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem ode dne jejího vyhlášení.
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např. zákon č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně opřed škodlivým působením tabákových výrobků,
alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.
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Např. zákon č. 553/1991 Sb. o obecní policii v platném znění, záíkon č. 273/2008 Sb. o policii ČR v platnom
znění
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Č.j.:
V Buštěhradě dne 17. června 2009

Příloha č. 1
k obecně závazné vyhlášce města Buštěhrad vyhlášce č. 1
ze dne 17. června 2009

Veřejné prostranství ve smyslu obecně závazné vyhlášky města Buštěhrad č. 1
ze dne 17. června 2009
o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích

5. května

Dubová

Bezručova
Bořivojova
Brandlova
Břízová
Buková
Družstevní
Havlíčkova
Hornická
Hradní
Hutnická
Jasmínová
Javorová
Krátká
Lidická
Na Skalech
Na Strži
Náměstí
Palackého

Habrová
Husova
Jungmanova
Kaštanová
Liliová
Lípová
Nad Rybníkem
Okružní
Olivová
Otty Pavla
Průchodní
Revoluční
Riegrova
Sladkovského
Slepá
Sokolská
Starý Hrad
Stavební

Podhradí
Pražská
Prokopova
Příční
Sadová
U Dálnice
U Rybníka
Vávrova

Šeříková
Švermova
Topolová
Trnková
U Cihelny
U Schodů
U Studánky
V Palandě

Vodárenská
Zahradní
Zámecké schody

V Uličce
Vrapická
Žižkova
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