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Město Buštěhrad

Obecně závazná vyhláška
Města Buštěhradu

č. 3/2014

o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích ve městě
Buštěhrad

Zastupitelstvo města Buštěhradu se na svém zasedání dne 25. června 2014 usnesením č.
11 c) usneslo vydat na základě § 13 zákona  č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před
škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o
změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  a v souladu s 10 písm. d) a §

84 odst. 2 písmeno h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1
Základní ustanovení

1 Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, případná 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.

1.1 Činností,  která by mohla narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu
s dobrými  mravy,  ochranou  bezpečnosti,  zdraví  a  majetku  je  konzumace
alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích.

1.2 Za činnost, která by mohla narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu
s dobrými  mravy,  ochranou  bezpečnosti,  zdraví,  majetku,  se  pro  účely  této
obecně závazné vyhlášky nepovažuje konzumace alkoholických nápojů, která je
vykonávána v tzv. předzahrádkách hostinských zařízení.
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1.3 V souladu s všeobecným zájmem na udržení a ochranu veřejného pořádku v obci
se  stanovují  touto  vyhláškou  opatření,  jejichž  účelem  je  zajištění  zdraví  a
bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku v obci.

  

Čl. 2
Zákaz činnosti na některých veřejných prostranstvích

2.1 Činnost specifikovanou odst. 1.1. je zakázáno provádět:

a) do vzdálenosti 50m od prodejny COOP
b) do vzdálenosti 50m od autobusových zastávek ve směru Praha a Kladno
c) do vzdálenosti 50m od sportovního hřiště a dětských hřišť
d)  do vzdálenosti  50m od  budov Městského úřadu,  Základní  školy,  Mateřské školy,
Základní umělecké školy, Domova s pečovatelskou službou, Sokolovny
e) v parcích města Buštěhradu „Ořešín“ a „U Macíků“ 

Čl. 3
Zrušovací ustanovení

Tato vyhláška není nahrazující obecně závaznou vyhláškou

Čl. 4
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá platnosti a účinnosti dnem 

……………………                                                                             …………………………
Ing. Jitka Leflerová                                                                         RNDr. Miroslav Oplt CSc.
starostka                                                                                          místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 2. července 2014

Sejmuto z úřední desky dne: 18. července 2014
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