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6/2018
O B E C N Ě Z Á V AZ N Á V Y H L Á Š K A
ze dne 31.5 2018,
o zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti

Zastupitelstvo města Český Krumlov se
na svém zasedání dne 31.5.2018 unesením č 0058/ZM4/2018, písm. a), usneslo
vydat podle § 10 písm. a) 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
Předmět a cíl
(1) Předmětem této vyhlášky je regulace nežádoucích důsledků činnosti, která
by mohla narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu s dobrými mravy,
ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku:
konzumace alkoholických nápojů a zdržování se na veřejnosti s alkoholickým nápojem v otevřené láhvi, nádobě nebo jiném
obalu.
(2) Cílem této obecně závazné vyhlášky v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku je vymezit některá
místa veřejného prostranství1), na kterých
se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje a tím vytvořit opatření směřující k
ochraně veřejnosti zejména dětí a mladistvých před negativními jevy provázejícími
požívání alkoholických nápojů.
Čl. 2
Zákaz činností na vymezeném veřejném
prostranství
(1) Činnost uvedenou v čl. 1, odst. 1, je
zakázáno provádět:
a) na plochách v okolí mateřských, základních, středních, zájmových
uměleckých škol a kostela sv. Víta,

b) na plochách městských parkovišť,
městského parku, parku u Jelenky,
autobusového a vlakového nádraží,
autobusových zastávek Špičák,
parkovišť u obchodních domů
Kaufland, Lidl, Penny, Tesco, Terno, skateparku u fotbalového hřiště,
dětského hřiště Na náplavce, ulice
Vyšehradská a jejím okolí
c) na veřejných prostranstvích nacházejících se v městské památkové
rezervaci2), a to v době od 22.00
hodin do 6.00 hodin.
d) Přesné vyznačení ploch, na které
se vztahuje zákaz dle čl. 2, odst. 1,
písm. a), b), je zakresleno na mapce, která tvoří přílohu č. 1 této vyhlášky.
e) Plocha městské památkové rezervace, na kterou se vztahuje zákaz
dle čl. 2, odst. 1, písm. c), je vyznačena na mapce, která tvoří přílohu
č. 2 této vyhlášky.
(2) Zákaz uvedený v odst. 1 se nevztahuje na:
a) veřejná prostranství, která se vymezují tržním řádem města Český
Krumlov3) jako místa pro prodej a
poskytování služeb, a to v provozní
době příslušného prodejního místa,
b) veřejná prostranství, na kterých se
konají akce pořádané nebo spolupořádané městem Český Krumlov Slavnosti pětilisté růže, Svatováclavské slavnosti, Advent a vánoce
Český Krumlov, Kouzelný Krumlov
a to ve dnech konání těchto akcí,
c) dobu od 31. 12. od 16.00 hodin do
1. 1. do 6.00 hodin každého roku.
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Čl. 3
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Mgr. Dalibor Carda v. r.
starosta města

Dozor a sankce
(1) Dohled nad dodržováním této obecně závazné vyhlášky provádí Městská
policie Český Krumlov.
(2) Porušení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle zvláštního
právního předpisu4).

Ing. Josef Hermann v. r.
místostarosta města

Čl. 4
Účinnost a zrušovací ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška nabývá
účinnosti patnáctým dnem po dni jejího
vyhlášení.
Tato obecně závazná vyhláška ruší
Obecně závaznou vyhlášku města Český
Krumlov č. 2/2013 o zákazu konzumace
alkoholu na veřejnosti.

1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění („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“)
2) Výnos ministerstva kultury č. 16 417/87VI/1
3) Nařízení města Č. Krumlov č. 4/2017
tržní řád, v platném znění
4) § 5, odst. 6, zákona č. 251/2016 Sb., o
některých přestupcích
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Příloha č. 1 k OZV č. 6/2018, o zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti.
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Příloha č. 2 k OZV č. 6/2018, o zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti.

strana 4 / 4

