Obec Krhanice

Zastupitelstvo obce Krhanice
obecně závazná vyhláška obce Krhanice č,.312019,
kterou

se

zakazuje požíváníalkoholických nápojů za účelemzabezpečení

místních záiežitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích

Zastupitelstvo obce Krhanice se na svém zasedání dne 29.4.2019 usnesením č.2l20I9

usneslo vydat na

základě ustanovení $ l0

písm. a)

a

ustanovení
$ 84 odst. 2 písm. h) zákona ě. |2812000 Sb., o obcích (obecní zŤízeni), ve znění pozdějších
předpisů' tuto obecně závaznou vyhlášku:

čt. t
Předmět a cíl
této obecně závazné vyhlášky je zákaz požíváni alkoholických nápojů'
nebot'se jedná o činnost' která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo b;ft

1) Předmětem

v rozporu s dobrymi mravy' ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.

2) Cílem této obecně závazné vyhlášky je zabezpečenímístních záIežitostí veřejného pořádku
a ochrana občanůa návštěvníkůobce před negativními jevy plynoucími zkonzumace
alkoholických nápojů na veřej ném prostranství.

cr.2

Vymezení pojmů
1) Veřejným prostranstvím jsou všechny návsi, ulice, chodníky, veřejná ze|eřl', parky a další

prostory přístupné kaŽdému bez omezení, tedy sloužícíobecnému uživáni, a to bez ohledu
na vlastnictví k tomuto prostoru.

2) Alkoholickým nápojem se rozumí lihovina, víno a pivo. Alkoholickým nápojem se rozumí
téžnápoj, který není uveden ve větě první' pokud obsahuje více než 0,5 objemového
procenta alkoholu.

cl.3

Zákaz požíváníalkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích
Požíváni alkoholických nápojů azdržováníse sotevřenou nádobou salkoholickým nápojem
(dále jen ,,zákaz poživáníalkoholických nápojů") je zakázáno na veřejných prostranstvích
vymezených v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky.

cr.4

Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnostipatnáctým dnem po dni vyhlášení
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Příloha č. 1 k Obecně závazné vyhlášce č.3l20l9
Přehled veřejných prostranství' na kterých
(vymezeno červeně):

l)

a

Ndves U obchoclu

je

zakázáno požíváni alkoholických nápojů

2) Ndves U lípy

3) Park

nad obecním úřadem

4) Autobusové zastdvky

v obci

Krhanice a obci Prosečnice

