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Obecně závazná vyhláška města Sedlčany
č. 1/2010,

o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích

Zastupitelstvo města Sedlčany se v souladu s ustanovením § 10 písmo a), § 35, § 84 odst. 2 písmo h)
zákona č.l28/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, usneslo dne 8. března
2010 usnesením č. 274 na této obecně závazné vyhlášce:

Část I.
Základní ustanovení

ČI. 1

Cílem této obecně závazné vyhlášky je v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku na území města vymezit některé plochy veřejného prostranství' ', na kterých se zakazuje
konzumovat alkoholické nápoje'", a tím vytvořit opatření směřující k ochraně veřejného pořádku,
dobrých mravů a k ochraně před škodami na zdraví působenými alkoholem zejména u dětí a
mladistvých.

Část II.
Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

ČI. 2

Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů na vymezených plochách veřejného prostranství na
území města Sedlčany.

ČI. 3

1) Vymezené plochy veřejného prostranství na území města Sedlčany se zákazem konzumace
alkoholických nápojů jsou uvedeny v příloze č. 1 , která je nedílnou součástí této obecně
závazné vyhlášky.

2) Zákaz dle ČI. 2 této obecně závazné vyhlášky se nevztahuje:
a) na prostory zahrádek a předzahrádek umístěných u restaurací, cukráren a kaváren

provozovaných v souladu s platnými právními předpisy,
b) na akce pořádané nebo spolupořádané městem Sedlčany (Městské slavnosti ROSA,

Sedlčanská pouť, Vánoční zastavení)

Část lIT.
Účinnost

ČI. 4
Tato [eCně závazná vyh láška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2010.
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Ing. Jiří Burian 1.1. ~ ~~. - C; Ing. Miroslav Hčlzel
starosta města i 'C-I I -z. místostarosta
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Sejmuto z úřední desky dne: \.. '-..

1) § 34 zákona Č. 128/2000 Sb., o obCíclr(ó ecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
2) § 2 písmo g) 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 zákona Č.

225/2006 Sb.



Příloha č. 1

Obecně závazná vyhláška města Sedlčany č. 1/2010 o zákazu konzumace
alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Vymezení ploch veřejného prostranství se zákazem konzumace alkoholu:

1. Severní sídliště

Veškerá veřejná prostranství severního sídliště včetně areálu Háječek a parčíku u
Kulturního domu J. Suka ohraničená ulicemi U Háječku, , U Kulturního domu, Havlíčkova a
silnicí III. třídy Č. 10233 směrem na Příčovy.

2. Sídliště Za Nemocnicí

Veškerá veřejná prostranství sídliště za nemocnicí ohraničená ulicemi 28. října, Lidická,
Tyršova včetně parčíku u Sokolovny.

3. Jižní sídliště

Veškerá veřejná prostranství jižního sídliště ohraničená ulicemi Víta Nejedlého, Sedlecká,
Dělnická.

4. Náměstí T.G. Masarvka a Komenského náměstí

5. Areál autobusového nádraží
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