M Ě S T O

S E Z E M I C E

Obecně závazná vyhláška města Sezemice
č. 1/2019,

o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství
Zastupitelstvo města Sezemice se na svém zasedání dne 03.09.2019 usnesením č.
Z/44/4/2019 usneslo vydat na základě § 10 písm. a) a § 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“):
Článek 1
Předmět a cíl
(1) Předmětem této vyhlášky je zákaz činnosti uvedené v odst. 3 tohoto článku, neboť se jedná
o činnost, která by mohla narušit veřejný pořádek ve městě Sezemice nebo být
v rozporu s dobrými mravy, narušovat příznivé podmínky pro život ve městě a estetický
vzhled města, směřující k ochraně před následnými škodami a újmami působenými
narušováním veřejného pořádku, jehož ochrana je ve veřejném zájmu, v zájmu chráněném
městem jako územním samosprávným celkem.
(2) Cílem této vyhlášky je vytvoření opatření směřujících k zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků města
Sezemice, vytváření příznivých podmínek pro život a zlepšování estetického vzhledu
města.
(3) Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek ve městě, je konzumace alkoholických
nápojů1)) na veřejném prostranství nebo zdržování se s otevřenou lahví nebo jinou
nádobou obsahující alkoholický nápoj na veřejném prostranství (dále jen „konzumace
alkoholických nápojů“).
Článek 2
Zákaz konzumace alkoholických nápojů
(1) Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů na následujících veřejných prostranstvích:
a) v okruhu 50 m od budovy Základní školy Sezemice;
b) v okruhu 50 m od budov Mateřské školy Pohádka, Sezemice:
1. Jiráskova 596, Sezemice,
2. Mezi Mosty 693, Sezemice,
3. Tyršovo náměstí 721, Sezemice;
c) na dětských hřištích:
1. Jiráskova ulice na p. p. č. 36/1, 51/1 a 14898/1 v k. ú. Sezemice nad Loučnou,
2. V Zámostí na p. p. č. 1523/1 v k. ú. Sezemice nad Loučnou,
3. Smetanova ulice na p. p. č. 314/6 a 314/13 v k. ú. Sezemice nad Loučnou;
d) v okruhu 50 m od všech obchodů v k. ú. Sezemice nad Loučnou;
e) před Městskou knihovnou Sezemice na p. p. č. 44 v k. ú. Sezemice nad Loučnou;
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§ 2 písm. f) zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění
pozdějších předpisů

f) pod farou v ulici Jiráskova na p. p. č. 36/1 v k. ú. Sezemice nad Loučnou;
g) u Akvaduktu na p. p. č. 1188/2 v k. ú Sezemice nad Loučnou;
h) v parku Mlynářka na pozemcích p. p. č. 1165/1, p. p. č. 1161/1, p. p .č. 1161/4 a p. p.
č. 1479/1 v k. ú. Sezemice nad Loučnou;
i) v autobusových zastávkách na území města Sezemice (k. ú. Sezemice nad Loučnou,
k. ú. Počaply nad Loučnou, k. ú. Lukovna, k. ú. Dražkov nad Labem, k. ú. Veská, k. ú.
Kladina, k. ú. Velké Koloděje).
(2) Rada města Sezemice může na základě žádosti2) udělit výjimku ze zákazu konzumace
alkoholických nápojů stanoveného v článku 2 odst. 1 této vyhlášky.
Článek 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

Martin Staněk
starosta města

Vyvěšeno na úřední desce dne: 05.09.2019
Sejmuto z úřední desky dne: 23.09.2019
Zveřejnění bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.
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§ 37 a § 45 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Ladislav Kubizňák
místostarosta města

