Městys Klenčí pod Čerchovem
Obecně závazná vyhláška
městyse Klenčí pod Čerchovem
č. 2/2016
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, o zákazu požívání alkoholu a
jiných omamných a psychotropních látek na veřejných prostranstvích
Zastupitelstvo Městyse Klenčí pod Čerchovem se na svém zasedání dne 29. 6. 2016
usnesením č 9.12 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 „OZV“):

Čl. 1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
(1) Cílem této OZV je zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.
(2) Předmětem této OZV je zákaz konzumace alkoholických nápojů a užívání jiných
návykových látek na vymezených plochách veřejného prostranství, neboť se jedná o činnost,
která by mohla narušit veřejný pořádek v městysi nebo být v rozporu s dobrými mravy,
ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.

Čl. 2
VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ
(1) Veřejným prostranstvím jsou náměstí, ulice, 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) Tato vyhláška se vztahuje na veřejná prostranství uvedená v čl. 3 odst. 2 této vyhlášky
nacházející se v územním obvodu městyse Klenčí pod Čerchovem.

Čl. 3
OMEZUJÍCÍ OPATŘENÍ K OCHRANĚ VEŘEJNÉHO POŘÁDKU
(1) Za činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu s dobrými mravy,
ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, se považuje požívání alkoholických nápojů a jiných
omamných a psychotropních látek na veřejných prostranstvích.
(2) Činnosti uvedené v odst. 1 jsou zakázány na těchto plochách veřejného prostranství
v územním obvodu městyse Klenčí pod Čerchovem:
a) v okruhu 50 metrů od škol a školských zařízení,
b) na náměstí Jindřicha Jindřicha,

c) v okruhu 50 metrů od provozoven sloužících k prodeji zboží potravinářského
i nepotravinářského charakteru (zejména alkoholických nápojů) či poskytujících služby
v rámci živnosti "hostinská činnost",
d) na autobusových zastávkách a v okruhu 50 metrů od autobusových zastávek,
e) v okruhu 50 metrů od vlakového nádraží,
f) v okruhu 50 metrů od Domu přírody Českého lesa.
Vzdálenost okruhu se měří od oplocení, případně od zdi budovy.
(3) Zákaz konzumace alkoholu se nevztahuje:
a) na prostory zahrádek a předzahrádek umístěných u provozoven poskytujících služby
v rámci živnosti "hostinská činnost" (zejména restaurací, cukráren a kaváren),
b) na dny 31. prosince a 1. ledna,
c) na dny 30. dubna a 1. května pro prostranství uvedené v čl. 3 odst. 2 bod b),
d) v době konání Martinské poutě (od pátku 15:00 hod. do neděle 20:00 hod.)
e) na kulturní nebo společenské nebo sportovní akce, v rámci kterých je provozován
prodej občerstvení.
Výjimky uvedené v tomto odstavci neplatí pro požívání jiných omamných a psychotropních
látek.

Čl. 4
SANKCE
Porušení této vyhlášky se postihuje podle platných právních předpisů.

Čl. 5
ÚČINNOST
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 22. července 2016.
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Karel Hula

Jan Bozděch

místostarosta

starosta

Vyvěšeno na úřední desce: 4. 7. 2016
Sejmuto z úřední desky:

21. 7. 2016

