Město Klobouky u Brna
nám. Míru 169/1
691 72 Klobouky u Brna
Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna č. 2/2011,
o zákazu konzumace alkoholu na veřejném prostranství
Zastupitelstvo města Klobouky u Brna se na svém zasedání dne 28.4.2011 usnesením č.10/11/4ZM
usneslo vydat na základě § 13 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami
působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písmeno h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku.

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Předmětem této obecně závazné vyhlášky je v rámci zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku vymezení některých míst veřejného prostranství, na kterých se zakazuje
konzumace alkoholických nápojů, omamných a psychotropních látek a jedů (dále jen
„návykové látky“), zejména z důvodu ochrany dětí a mládeže před negativním vlivem
požívání alkoholu a jiných návykových látek.
Čl. 2
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu
s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku
Konzumace alkoholických nápojů a jiných návykových látek je činností, která by mohla
narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti,
zdraví a majetku.
Čl. 3
Zákaz konzumace alkoholických nápojů a jiných návykových látek
Na území Klobouky u Brna se zakazuje konzumace alkoholu a jiných návykových látek
v okruhu do 100 metrů od :

a)
b)
c)
d)
e)
f)

škol a školských zařízení
zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb (DPS),
autobusových zastávek,
budov církví a náboženských společností,
sportovišť, dětských hřišť a pískovišť,
hřbitova.
Čl. 4
Výjimky

1. Zákaz konzumace alkoholických nápojů se nevztahuje na:
a) prostory předzahrádek umístěných na dotčených prostranstvích u
provozoven restauračního typu, cukráren a kaváren provozovaných v souladu
s platným právním řádem,
b) prostory u stánků s občerstvením provozovaným v souladu s platným
právním řádem,
c) dny 31. prosince a 1. ledna kalendářního roku a Velikonoční pondělí,
d) akce pořádané nebo spolupořádané městem Klobouky u Brna
2. Výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů v rozsahu stanoveném touto
vyhláškou může udělit Rada města Klobouky u Brna na základě písemné žádosti pořadatele
akce, na níž se předpokládá prodej a konzumace alkoholických nápojů. Žádost o výjimku
musí být podána nejpozději 10 dnů před plánovaným konáním akce.
Čl. 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.
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Ing. Zdeněk Lobpreis
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