MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č. 3/2019
o zákazu konzumace alkoholických nápojů
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem se na svém zasedání dne 09.12.2019,
usnesením č. 12a/8ZM/2019, usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 písm. a) zákona
č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. a) a písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Cílem této vyhlášky je vytvoření opatření směřujících k zajištění zdravého vývoje dětí
a mladistvých a dále k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku jako stavu,
který umožňuje pokojné a bezpečné soužití občanů i návštěvníků města, vytváření
příznivých podmínek pro život ve městě a zlepšení estetického vzhledu města.
(2) Předmětem této vyhlášky je vymezení některých veřejných prostranství, na kterých se
zakazuje konzumovat alkoholické nápoje.
(3) Konzumací alkoholického nápoje1) se pro účely této vyhlášky rozumí požívání
alkoholického nápoje nebo zdržování se s otevřenou lahví nebo jinou nádobou
s alkoholickým nápojem na veřejném prostranství2) nebo veřejně přístupném místě.
Článek 2
Omezení činnosti
Konzumace alkoholických nápojů je zakázána na veřejných prostranstvích vyjmenovaných
v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této vyhlášky.
Článek 3
Výjimky
(1) Zákaz stanovený v čl. 2 odst. 1 této vyhlášky se nevztahuje:
a) na prostory předzahrádek umístěných u restaurací, barů, cukráren a kaváren a na
prostory v bezprostřední blízkosti stánků s občerstvením, a to jen po dobu jejich
provozu,

1)

Podle § 2 písm. f) zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění
pozdějších předpisů se rozumí: „alkoholickým nápojem nápoj obsahující více než 0,5 % objemových ethanolu“.
2)
§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

(2)
(3)
(4)

(5)

b) na konzumaci alkoholických nápojů na veřejnosti přístupných akcích, a to
v prostoru místa konání takové akce,
c) na dny 31. prosince a 1. ledna.
Rada města může svým rozhodnutím3) na základě žádosti udělit výjimku ze zákazu
stanoveného v čl. 2 odst. 1 této vyhlášky.
Žádost musí být podána nejpozději 30 dnů přede dnem, na který má být výjimka
udělena.
Kromě obecných náležitostí4) musí žádost o výjimku obsahovat:
a) předmět výjimky a zdůvodnění žádosti o výjimku,
b) datum, čas, místo a rozsah konzumace alkoholického nápoje,
c) návrh opatření k zajištění dodržování veřejného pořádku.
Rada města může udělit výjimku pouze tehdy, bude-li žádost obsahovat všechny
stanovené náležitosti, a to po vyhodnocení, zda případné udělení výjimky nenaruší
veřejný pořádek ve městě.

Článek 4
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2013 k zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku, o zákazu konzumace alkoholických nápojů, žebrání, užívání zábavní
pyrotechniky, volného pobíhání psů na některých veřejných prostranstvích a mytí kol
a koupání psů v koupališti, ze dne 24.04.2013.
Článek 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti 01.01.2020.
L. S.

v. r.
………………………………..

v. r.
…………………………………

Ing. Miroslav Kratochvíl

Jaromír Pelant

starosta

místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce městského úřadu dne:
Sejmuto z úřední desky městského úřadu dne:

11.12.2019

Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

3)
4)

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
§ 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1
Vymezení veřejných prostranství
k. ú. Nové Město pod Smrkem
 Mírové náměstí na parcele č. 664/1 a 664/2
 ulice Mírové náměstí na části parcely č. 334/1, od křižovatky s ulicí Švermovou po
křižovatku s ulicí Dělnickou, včetně chodníků na parcelách č. 334/3 a 334/5
 ulice Palackého na parcele č. 21 od náměstí po křižovatku s ulicí Myslbekovou
 ulice Frýdlantská na parcele č. 772/1 od náměstí po křižovatku s ulicí Myslbekovou,
včetně chodníků na parcelách č. 772/2 a 772/3
 ulice Švermova na parcele č. 680/1 od náměstí po křižovatku s ulicí Vaňkovou,
včetně chodníku na parcele č. 680/2
 ulice Nádražní na části parcely č. 670 od náměstí po křižovatku s ulicí Vaňkovou
 ulice Husova na parcele č. 598/3 od náměstí po křižovatku s ulicí Ludvíkovskou
 ulice Dělnická na parcele č. 536/3 od náměstí po křižovatku s ulicí Ludvíkovskou
 ulice Jindřichovická na části parcely č. 334/1 od náměstí křižovatky s ulicí Dělnickou
po křižovatku s ulicí Sokolskou, včetně chodníků na parcelách č. 334/6, 334/7,
334/8, 334/9, 334/10, 334/11
 ulice Žižkova na parcele č. 663
 ulice Mánesova na části parcely č. 140/5 od křižovatky s ulicí Frýdlantskou po
křižovatku s ulicí Palackého, včetně parcely č. 151/2
 ulice Frýdlantská na části parcely č. 141/2 od křižovatky s ulicí Mánesovou po
křižovatku s ulicí 28. Října, včetně chodníku na parcele č. 141/10
 ulice 28. Října na části parcely č. 81 od křižovatky s ulicí Frýdlantskou po křižovatku
s ulicí Palackého
 ulice Frýdlantská na části parcely č. 141/1 od křižovatky s ulicí U Střelnice po
křižovatku s ulicí Sadovou, včetně chodníků na parcele č. 141/20, 141/33 a 141/34
 ulice Sadová na části parcely č. 1831/1 od křižovatky s ulicí Frýdlantské po dům
č. p. 771
 prostranství u Základní školy v Tylově ulici na parcelách č. 748, 756/4, 757/1, 757/2
a 1704/6
 ulice Švermova na parcele č. 745
 ulice Sokolská na parcele č. 300/1 a 300/2
 hřiště a louka u Sokolovny na parcelách č. 994/1, 996, 998 a 999
 prostranství u kostela sv. Kateřiny na parcele č. 256
 ulice Revoluční na části parcely č. 280 od křižovatky s ulicí 28. Října po křižovatku
s ulicí Myslbekova
 prostranství u dětského hřiště na parcele č. 154
 prostranství u kostela, ulice Blahoslavova na parcele č. 1750, včetně parcel č. 1749,
1758, 1761

