O B E C M O CH O V
Obecně závazná vyhláška obce Mochov č. 1/2018,
kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů za účelem zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích
Zastupitelstvo obce Mochov se na svém zasedání dne 28. 06. 2018 usnesením č. 5/4 (k bodu
7) usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a ustanovení
§ 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Předmět a cíl
1) Předmětem této obecně závazné vyhlášky je zákaz požívání alkoholických nápojů‚ neboť
se jedná o činnost, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být
v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.
2) Cílem této obecně závazné vyhlášky je v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku vymezit místa veřejného prostranství, na kterých se zakazuje požívat alkoholické
nápoje.
Čl. 2
Vymezení pojmů
1) Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň,
parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a
to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.1
2) Alkoholickým nápojem je nápoj obsahující více než 0,5 % objemových ethanolu.2
Čl. 3
Zákaz požívání alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích
1) Požívání alkoholických nápojů a zdržování se s otevřenou nádobou s alkoholickým
nápojem (dále jen „zákaz požívání alkoholických nápojů“) je zakázáno na veřejných
prostranstvích vymezených v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky.
2) Zákaz podávání a konzumace alkoholických nápojů dle odst. 1 se nevztahuje na:
a) restaurační zahrádky, které jsou součástí restauračních zařízení,
b) kulturní, sportovní a jiné společenské akce konané na veřejných prostranstvích.

1

ustanovení § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
ustanovení § 2 písm. f) zákona č. 65/2017 o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění
pozdějších předpisů
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Čl. 4
Závěrečná ustanovení
Porušování povinností, stanovených touto vyhláškou, bude postihováno podle zvláštních
právních předpisů.3
Čl. 5
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
otisk razítka

……………………………

……………………………

Jan Turek, v.r.
místostarosta obce

František Bouček, v.r.
starosta obce

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2018
Přehled veřejných prostranství v obci Mochov, na kterých je zakázáno požívání alkoholických
nápojů a zdržování se s otevřenou nádobou s alkoholickým nápojem dle ust. Čl. 3 odst. 1:
Ulice: 5. května, Čelákovická, Dr. Nejedlého, Havlíčkova, Husovo náměstí, Chudomel,
Chudomelská, K Nádraží, Na Dolejšku, Na Hrázce, Na Rybníčku, Na Sádkách, Na Zátiší,
Nádraží, Nový Dvůr, Pod Kostelem, Poděbradská, Příčná, Ruská, Sokolovská, Starý Dvůr,
Tylova, U Čističky, U Hřbitova, U Mrazíren, U Výmoly, Východní, Za Humny,
a dále:
sportovní hřiště (fotbalové) – pozemek parc.č. 838/2
sportovní a dětské hřiště – ulice Na Hrázce (pozemek parc.č. 502/1)
cesta od křižovatky ulic Na Dolejšku a U Hřbitova podél hřbitova až po křižovatku s ulicí U
Čističky.

Vyvěšeno na úřední desce dne:

02. 07. 2018

Sejmuto z úřední desky dne:

17. 07. 2018
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Např. zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

