Městys BEZNO
Obecně závazná vyhláška
č. 1/2012

o zákazu požívání alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích
Zastupitelstvo Městyse Bezno se na svém zasedání dne 19. září 2012 usnesením č.5/2012 usneslo
vydat na základě § 10 písmeno a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v městysi Bezno nebo být v rozporu s dobrými
mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, je konzumace alkoholických nápojů na některých,
konkrétně vymezených veřejných prostranstvích1.

Článek 2
(1) Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích v městysi
Bezno. Veřejná prostranství, na kterých je zakázána konzumace alkoholických nápojů, jsou
konkrétně stanovena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této obecně závazné vyhlášky.
(2) Zákaz konzumace alkoholu na vymezených veřejných prostranstvích se nevztahuje na následující
akce: Vánoční trhy, Rozsvícení vánočního stromku, Pivní slavnosti, Bezenská pouť na sv. Petra a
Pavla a dále se neuplatňuje ve dnech 31. prosince a 1. ledna.
(3) Zákaz konzumace alkoholu se nevztahuje na restaurační zahrádky a předzahrádky, které jsou
součástí restauračních zařízení, a to jen po dobu jejich provozu.
(4) O udělení výjimky ze zákazu stanoveného v odst. 1 rozhoduje2 zastupitelstvo městyse Bezno,
které může v odůvodněných případech výjimku povolit.

Článek 3
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení.
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......................................

Milan Kubát

Ing. Ludmila Novotná

místostarosta

starostka

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

1 § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
2 zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, část druhá

Příloha č. 1
Obecně závazné vyhlášky
č. 1/2012,
o zákazu požívání alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích

Veřejným prostranstvím, na kterém se zakazuje konzumace alkoholických nápojů v městysi Bezno, je:








veřejné prostranství v okolí Základní školy a mateřské školy Václava Vaňka (ul. Školská) vymezené
vzdáleností 100 metrů od hlavního vchodu do základní školy a 100 metrů od hlavního vchodu do
mateřské školy,
veřejné prostranství před úřadem Městyse Bezno (ul. Boleslavská) vymezené vzdáleností 100
metrů od hlavního vchodu do úřadu,
veřejné prostranství před autobusovou zastávkou (ul. Boleslavská) vymezené vzdáleností 100
metrů od autobusové zastávky,
parkoviště „u kulturního domu“
křižovatka ulic Boleslavská a J. F. Pachty
přístupový chodník k základní škole a Mateřské škole Václava Vaňka (ul. Boleslavská a Školská)
veřejné prostranství v okolí kulturních památek v městysi Bezno, uvedených v seznamu
kulturních památek (Kostel sv. Petra a Pavla, socha sv. Jana Nepomuckého, socha sv. Judy
Tadeáše, socha sv. Notburgy, socha sv. Vojtěcha, zámek Bezno, Fara) vymezené vzdáleností 150
metrů od kulturní památky.

