MĚSTO BECHYNĚ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecně závazná vyhláška
č. 2/2016,
o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích
Zastupitelstvo města Bechyně usnesením č. 13/01-16 Z rozhodlo na svém zasedání dne 24. února
2016 vydat na základě ustan. § 10 písm. 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
Cíl a předmět
1.) Cílem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“) je vytvoření opatření směřující
k omezení konzumace alkoholu na veřejném prostranství a přispět tak k pokojnému soužití
občanů i návštěvníků města Bechyně a vytvořit příznivé podmínky pro život ve městě a
napomoci udržet estetický vzhled města.

2.) Předmětem této vyhlášky je regulace, omezení konzumace alkoholu na veřejném
prostranství, která by mohla narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu
s dobrými mravy, ochranou zdraví a směřující k ochraně před následnými škodami a
újmami způsobenými narušováním veřejného pořádku na majetku, jako veřejném
statku, jehož ochrana je ve veřejném zájmu, v zájmu chráněném městem Bechyně, jako
územně samosprávným celkem.
Čl. 2
Vymezení pojmů
1.) Konzumace alkoholu na veřejném prostranství je touto vyhláškou považována za
činnost, která by mohla narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu s dobrými mravy a
ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.
2.) 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. 1
3.) Konzumací alkoholických nápojů na veřejném prostranství se rozumí požívání
alkoholického nápoje nebo zdržování se na veřejném prostranství s otevřenou lahví
anebo jinou nádobou s alkoholickým nápojem (dále jen „konzumace alkoholických
nápojů“).

Čl. 3
Vymezení veřejných prostranství
1.) Činnost uvedená v článku 2 této vyhlášky je zakázána na vymezených plochách
veřejného prostranství v územním obvodu města Bechyně.
2.) Vymezené plochy se zákazem konzumace alkoholických nápojů na veřejném
prostranství jsou uvedeny v příloze, která je nedílnou součástí této vyhlášky.
Čl. 4
Výjimky ze zákazu
1.) Zákaz podle článku 3 této vyhlášky se nevztahuje:
a) na prostory zahrádek a předzahrádek umístěných u hotelů, restaurací, cukráren,
kaváren a jiných obdobných provozoven provozovaných v souladu s platnými
právními předpisy,
b) na dny 31. prosince a 1. ledna kalendářního roku,
c) na slavnostní přípitky při konání svatebních obřadů,
d) na akce, jimiž jsou adventní a vánoční trhy, keramické trhy, Koloběžková Grand
Prix Bechyně, Bechyňské doteky, Festival dechovek, oslavy svátku sv. Floriána.
2.) Na základě žádosti může rada města Bechyně udělit výjimku ze zákazu uvedeného
v článku 3 této vyhlášky. Žádost o výjimku musí obsahovat identifikaci žadatele
(jméno, datum narození a adresu bydliště fyzické osoby, název, sídlo, IČ právnické
osoby a identifikaci statutárního orgánu právnické osoby), dále označení druhu akce,
datum konání, počátek, konec a místo konání, počet členů pořadatelské služby.
Čl. 5
Sankce
Porušení této vyhlášky lze postihovat jako přestupek, nejde-li o jiný správní delikt
postižitelný podle zvláštních předpisů nebo o trestný čin.2
Čl. 6
Závěrečná ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2010 ze dne 23. června 2010 o zákazu
konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích.
Čl. 7
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2016.
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Ing. Jiří Rejlek
místostarosta

1
2

---------------------------------------------------

Ing. Pavel Houdek
starosta

§ 34 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Např. zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

