
M ě s t o  P e č k y  
 

Obecně závazná vyhláška města Pečky   č. 1/2017 strana 1 

 

O b e c n ě  z á v a z n á  

V y h l á š k a  
č.  1/2017,      

 

o  zákazu požívání alkoholu na vymezených veřejných prostranstvích 

 

Zastupitelstvo města Pečky se na svém zasedání konaném dne  1.3. 2017  usnesením č.1/2017   III.b)     

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:  

Čl. 1                                                                                                                                                

Úvodní ustanovení 

Účelem této obecně závazné vyhlášky je v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku vy-

tvořit opatření 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 Pečky. 

                                                                                       Čl. 2 

                                                                      Vymezení pojmů 

1. Alkoholickým nápojem je lihovina, víno a pivo. Alkoholickým nápojem se rozumí též nápoj, který          

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

2. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další 

prostory přístupné každému bez omezení, sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví 

k tomuto prostoru. 

                                                                                 Čl.3 

Vymezení zákazu požívání alkoholických nápojů 

  

1.  Zakazuje se požívání alkoholických  nápojů na veřejných prostranstvích ve vymezených lokalitách na 

území města Pečky.  
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 2.Seznam vymezených lokalit , na které se vztahuje zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejných 

prostranstvích, je uveden v příloze č.1 této vyhlášky. 

                    

      

 

Čl. 4 

Výjimky ze zákazu požívání alkoholických nápojů 

 

   Ze zákazu požívání alkoholických nápojů na vymezených místech veřejného prostranství jsou vyjmuty: 

  a) zahrádky a předzahrádky zařízení poskytujících hostinskou činnost, a to po dobu jejich provozu, 

  b) prostory pro konání veřejných akcí kulturních, sportovních a společenských, je-li součástí akcí podá- 

      vání  nebo prodej alkoholických nápojů, 

  c) oslavy zahájení adventu 

  d) oslavy Silvestra 31.prosince a Nového roku 1.ledna 

 

 

Čl.5 

Účinnost 

 
 Tato obecně závazná vyhláška   nabývá  účinnosti patnáctým dnem po zveřejnění. 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                           Milan Urban                                                           Milan Paluska 

                            starosta                                                                     místostarosta 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:        2.3.2017 

Sejmuto z úřední desky dne:                 


