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Obecně závaznou vyhlášku č. 3 i2018 o zákazu požívání alkoholu na veřejném prostranství uvedenou

v příloze materiálu.

Důvodová zpráva:

Zívl na svém jednání v roce 2015 schválilo obecně závaznou vyhia'šku 52112015 (dále OZV) o požívání

alkoholu na veřejném prostranství.

Vsouvislosti s novelizací přestupkové legislativy k 01.07.2017 & účinností zákona č. 6512017 Sb., o

ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, je nutné tuto

vyhlášku novelizovat.

Oproti původnímu textu dále došlo v příloze vyhlášky č. 1 k těmto úpravám:

1. vyjmutí areálu Nového rybníka (ošetřeno provozním řádem)

2. doplnění Skateparku města Příbram a workoutových hřišť

Přílohy: OZV o zákazu požívání alkoholu na veřejném prostranství



MĚSTO PŘÍBRAM

Obecně závazná vyhláška

č. 3 í2018 ze dne 2018,

o zákazu požívání alkoholu na veřejném prostranství

Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne .....2018 usnesením č. „..í2018iZM usneslo

vydat na základě ustanovení 5 10 písm. d) a ustanovení 5 84 odst. 2 písm. h) zákona

č. 12812000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou

vyhlášku:

Článek1

Úvodní ustanovení

(1) Účelem této obecně závazné vyhlášky je v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

vytvořit opatření směřující k ochraně veřejného pořádku, dobrých mravů, bezpečnosti ve městě a

mravního vývoje dětí a mladistvých a to prostřednictvím stanovení zákazu požívání alkoholických

nápojů na vymezených veřejných prostranstvích na území města Příbram.

(2) Tato obecně závazná vyhláška ukládá povinnosti k zabezpečení místních záležitostí veřejného

pořádku

v územním obvodu města Příbram spočívající v omezujících opatřeních při užívání veřejného

prostranství.

Článek 2

Vymezení základních pojmů

(1) 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 prostoru1.

(2) Alkoholickým nápojem se rozumí lihovina, víno a pivo. Alkoholickým nápojem se rozumí též nápoj,

který není uveden v první větě, pokud obsahuje více než 0,5 objemového procenta alkoholu.

Článek 3

Vymezení zákazu požívání alkoholických nápojů

(1) Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích ve vymezených lokalitách

na území města Příbram.

(2) Seznam vymezených lokalit, na které se vztahuje zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejných

prostranstvích je uveden v příloze Č. 1 a 2. Přílohyjsou nedílnou součástí této vyhlášky.

(3) Je-íi lokalita, kde je zakázáno požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích vymezena

ulicemi, má se za to. že zákaz se vztahuje na veřejná prostranství uvnitř vymezeného prostoru, a to

včetně uvedených ulic. dle graflckého vymezení v příloze č. 2.

Článek 4

Výjimky ze zákazu požívání alkoholických nápojů

Zákaz požívání alkoholických nápojů na vymezených místech veřejného prostranství se nevztahuje:

a) na prostory zahrádek a předzahrádek umístěných u restaurací, cukráren a kaváren provozovaných

v souladu s platnými právními předpisy,

b) na akce, na kterých byla konzumace alkoholu předem povolena městem Příbram na základě písemné

žádosti Radě města Příbram podané minimálně 30 dnů před konáním akce pořadatelem akce,

c) oslavy ve dnech 31. prosince a 1. ledna.

| 5 34 zákona č. 128í2UDSh., o obcích ve znění pozdějších předpisů



Článek 5

Sankce

Jakékoliv jednání v rozporu s touto obecně závaznou vyhláškou bude posuzováno jako přestupek

ve smyslu příslušných právních předpisů?

Článek 6

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Článek ?

Zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. „2015 o zákazu požívání

alkoholu na veřejném prostranství.

Ing. Jindřich VAŘEKA Bc. Atena Ženíšková

starosta 1. místostarostka

Vyvěšeno na úřední desce dne:..................

Sejmuto dne:...............

Zpracoval: Městská policie Příbram

Zveřejněno na internetových stránkách města dne

2 zejména zákon č. 2502016 Sb.,o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve zneni pozdějších předpisů; zákon č. 2502016 Sb.. o

některých přestupcích. ve znění pozdějších předpisů



Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. í2018 o zákazu požívání alkoholu na veřejném

prostranství - Vymezení veřejných prostranství se zákazem konzumace alkoholu:

. všechny městské parky (mimo areálu Nového rybníka)

. v okruhu 100 m od základních, středních škol a mateřských školek

- vokruhu 100 m od dětských hřišť, pískovišť a sportovních workoutových a volnočasových

hřišť

. v okruhu 100 m od zdravotnických zařízení

. v okruhu 100 m od hřbitova

- v okruhu 100 m od nádraží ČD a autobusového nádraží

. vokruhu 100 m od nákupních center (PENNY, KAUFLAND, BILLA, COOP, LIDL, ALBERT,

TESCO, SKALKA)

. v okruhu 100 m od Kulturního domu — ul. Legionářů Příbram Vll, Sokolovny — ul. (3. Tesaříka

Příbram l

. vokruhu 100 m od Aquaparku Příbram a Zimního stadionu Příbram - ul. Legionářů Příbram

VII

. v prostoru Skateparku města Příbram a přilehlého workoutového hřiště

n na všech autobusových zastávkách a v jejich blízkém okolí (čímž se rozumí 20 m od

označníku).

. Prostory vyznačené v příloze č. 2 této vyhlášky:

- prostor Dvořákova nábřeží - Příbram l a prostor okolo Hořejší Obory - Příbram I,

- prostor mezi ulicemi Boženy Němcové a SK. Neumana - Příbram VII - „Mofotechnať

- prostor mezi ulicemi Školní — Seifertova — Čechovská - Příbram Vlll — „Křížové domy -

Off“,

- prostor mezi ulicemi Žežická — Gen. Kholla — Karla Kryla - S. K. Neumanna Příbram VII,

- nám. T. G. Masaryka - Příbram |.

- Václavské náměstí - Příbram ll,

- nám. 1? listopadu - Příbram VII,

- nám. JA. Alise - Příbram VI,

- nám. H. Kličky - Příbram Vl,

- nám. Arnošta z Pardubic Příbram l a III,

- Ryneček - Příbram |||,

- Jiráskovy Sady - Příbram l a II,

- ul. Pražská - Příbram II a III,

- ul. Dlouhá - Příbram II a III.

- ul. Lázeňská - Příbram ||.

- ul. Březnická Příbram - III a IV,

- ul. Čs. armády— Příbram IV,

» ul. Politických vězňů - Příbram VII,

- ul. Okružní- Příbram VII,

- ul. Zahradnická — Příbram Ill,

- ul. Palackého — Příbram ll,

- ul. V Brance — Příbram ll,

- ul. Osvobození Příbram VII.



Příloha č. 2:

Grafické vymezení veřejných prostranství se zákazem konzumace alkoholu:

MAPA


