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Město
Vr atimov
Obecně závazná vyhláška č. 1/2009
o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veř ejném
pr ostr anství ve městě

Zastupitelstvo města Vratimova se na svém 16. zasedání konaném dne 23. února 2009
usnesením č. 16.8.1. usneslo vydat v souladu s ustanovením § 10 písm. a/, § 35 a § 84 odst. 2
písm. h/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Základní ustanovení
Cílem této obecně závazné vyhlášky je v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku na katastrálním území Vratimov a Horní Datyně vymezit některé plochy veřejného
prostranství, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje, a tím vytvořit opatření
směřující k ochraně veřejného pořádku, dobrých mravů a k ochraně před škodami na zdraví
působenými alkoholem zejména u dětí a mladistvých.

Čl. 2
Veř ejné prostranství
Veřejným prostranstvím jsou v souladu s ustanovením § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 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.

Čl. 3
Zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
1. Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů na vymezených plochách veřejného
prostranství na katastrálním území Vratimov a Horní Datyně, a to:
a/ oblast ohraničená od zdravotního střediska po Základní školu TGM Masaryka ve
Vratimově v pásu od ulice Frýdecká 100 metrů
b/ oblast od Kulturního střediska Vratimov po ulici U Strouhy ve Vratimově v pásu od
ulice Frýdecká 100 metrů
c/ okolí do 50 metrů od budov škol a školských zařízení na celém území
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d/ okolí do 50 metrů od pietních míst (hřbitovy, pomníky) na celém území
e/ prostory všech dětských hřišť a pískovišť a okolí do 50 metrů od nich na celém území
f/ okolí do 50 metrů od provozoven spojených s prodejem alkoholických nápojů
(prodejny potravin, večerky, restaurace) na celém území
g/ prostory autobusových zastávek a čekáren na celém území.
2. Oblasti vymezené v odstavci 1 pod písmeny a/ a b/ jsou vyznačeny v mapce, která je
přílohou této obecně závazné vyhlášky.

Čl. 4
Výjimky ze zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství se nevztahuje na:
a/ dny 1. ledna a 31. prosince
b/ restaurační zahrádky a předzahrádky, které jsou součástí restaurací, cukráren a kaváren
provozovaných v souladu s platnými právními předpisy
c/ dobu slavností a jiných významných společenských a sportovních akcí pořádaných
městem nebo organizacemi jím zřízených.

Čl. 5
Sankce
Porušení zákazu stanovených touto obecně závaznou vyhláškou se postihuje podle zvláštních
právních předpisů (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

Čl. 6
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 13. března 2009.

Mgr. Iveta Zechová
starostka

Ivo Kičmer
místostarosta

