Město Kunštát
Zastupitelstvo města Kunštát
Obecně závazná vyhláška města Kunštát č. 2/2020
ze dne 17.12.2020
o zákazu konzumace a zjevného umožňování konzumace
alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích města
Kunštát
Zastupitelstvo města Kunštát se na svém zasedání dne 17.12.2020 usnesením č. 19/24/2020
usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a ustanovení § 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“):
Čl. 1
Předmět a cíl vyhlášky
1. Předmětem této obecně závazné vyhlášky je zákaz požívání alkoholických nápojů nebo
zjevného umožňování konzumace alkoholických nápojů, neboť se jedná o činnosti, které
by mohly narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou
bezpečnosti, zdraví a majetku.
2. Cílem této vyhlášky je vytvořit opatření směřující k ochraně veřejného pořádku, dobrých
mravů a mravního vývoje občanů, dětí a mládeže na vybraných veřejných prostranstvích.
Čl. 2
Vymezení 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. Konzumací alkoholických nápojů se rozumí požívání alkoholického nápoje nebo zdržování
se na prostranství s otevřenou lahví anebo jinou nádobou s alkoholickým nápojem. Konzumace
alkoholických nápojů je činností, která by mohla narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu
s dobrými mravy.
3. Zjevným umožňováním konzumace alkoholických nápojů se rozumí rozlévání alkoholických
nápojů nebo výdej otevřené láhve anebo jiné nádoby s alkoholickým nápojem.

1)

§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
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Čl. 3
Zákaz konzumace a zjevného umožňování konzumace alkoholických nápojů
Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů2) a zjevné umožňování konzumace
alkoholických nápojů na níže uvedených vybraných veřejných prostranstvích města
Kunštát či jejich částí:
a) na stanicích autobusů a v okruhu 100 metrů od nich,
b) v okruhu 100 metrů od škol a školských zařízení (ulice Brněnská č.p. 32;
Lipka č.p. 428),
c) v okruhu 100 metrů od zdravotnických zařízení (nám. ČSČK č.p. 38; ulice
Fr. Halase č.p. 427),
d) na sportovištích, dětských hřištích a pískovištích a v okruhu 100 metrů od nich,
e) v okruhu 100 metrů od kulturního domu (ulice Sokolská č.p. 21),
f) v okruhu 100 metrů od požární nádrže na Lipce ,
g) v okruhu 100 metrů od penzionu pro důchodce (ulice Radnická č.p. 472),
h) v areálu Panské zahrady a v okruhu 50 metrů od něj.
Čl. 4
Výjimky
1. Ustanovení čl. 3 této vyhlášky se nevztahuje:
a) na prostory restauračních zahrádek,
b) na místa pro konání Hrnčířského jarmarku po dobu konání Hrnčířského jarmarku,
c) na místo a dobu konání akcí sportovního, kulturního nebo společenského charakteru,
d) na dobu od 31. prosince 23:00 do 1. ledna 2:00.
2. Rada města Kunštát může udělit výjimku ze zákazu uvedeného v čl. 3 této vyhlášky při konání
jiných než výše uvedených akcí na základě žádosti pořadatele akce. Žádost musí obsahovat
datum a čas konání, druh akce a kontakt na pořadatele a musí být podána 30 dní před pořádáním
akce.
Čl. 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

..........................................

..........................................

Július Banya
místostarosta

Ing. Petr Sojka
místostarosta

..........................................

MVDr. Zdeněk Wetter
starosta
§ 2 písm. f) zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších
předpisů
2)
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