Obecně závazná vyhláška Města Adamova
č. 3/2010
o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném
prostranství

Zastupitelstvo města Adamova podle ustanovení § 10 písm.a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů se dne 30.6.2010 na
svém 31. zasedání usneslo vydat tuto obecně závaznou vyhlášku ( dále jen vyhláška)
Článek 1
Úvodní ustanovení
Cílem této vyhlášky je zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku vymezením
některých míst veřejného prostranství, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické
nápoje1 .
Článek 2
Vymezení pojmů
Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, chodníky, veřejná zeleň, sportoviště,
dětská hřiště, autobusové zastávky a další prostory přístupné každému bez omezení tedy
sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.2

Článek 3
Zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
3.1. Zakazuje se požívání alkoholických nápojů na vymezených plochách veřejného
prostranství ve městě Adamově.
3.2. Vymezené plochy se zákazem požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
jsou uvedeny v příloze č. 1 a v grafické podobě v příloze č. 2, které jsou nedílnou součástí
této vyhlášky.
3.3. Zákaz požívání alkoholických nápojů se netýká předzahrádek místních restaurací a dále
oficiálních akcí řádně ohlášených v souladu s obecně závaznou vyhláškou Města Adamova č.
1/2004 O udržování čistoty a pořádku ve městě Adamově nebo pořádaných Městem
Adamovem, případně jeho organizačními složkami.
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§ 2 písm.g) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky,
alkoholem a jinými návykovými látkami.
2
§ 34 zák.č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Článek 4
Závěrečná ustanovení
4.1. Tato obecně závazná vyhláška se vztahuje pouze na veřejná prostranství vyjmenovaná
v přílohách č. 1 a 2 této vyhlášky.
4.2. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

……………………………..
Miroslav Čuma
místostarosta

………………………………..
Jiří Němec
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne : ……………..
Sejmuto dne : ………………………

Příloha č. 1

Obecně závazné vyhlášky č. 3/2010 o zákazu požívání alkoholických nápojů na
veřejném prostranství
Popisné vymezení míst, kde je zákaz požívání alkoholu na veřejném prostranství :
1. Lokalita kolem objektu č.p. Družstevní 421 na ul. Družstevní („Dům služeb“) včetně
venkovních prostor - VP 1 a VP 2 popsané a graficky znázorněné v příloze č.2
2. Část Smetanova náměstí –chodníky,schodiště a další venkovní prostory objektu č.p.
323 na Smetanově náměstí („Obchodního dům“) veřejnosti přístupné, včetně
přilehlého parku a schodiště vedoucího k místní komunikaci - VP 3 a VP 4 popsané a
graficky znázorněné v příloze č.2

……………………………..
Miroslav Čuma
místostarosta

………………………………..
Jiří Němec
starosta

Příloha č. 2

Obecně závazné vyhlášky č 3/2010 o zákazu požívání alkoholických nápojů na
veřejném prostranství
Popis jednotlivých lokalit veřejného prostranství ( VP) se zákazem konzumace alkoholických
nápojů na veřejnosti:
VP 1 – lokalita kolem „ Domu služeb“ na ul.Družstevní:
Jedná se o prostor ohraničený od příjezdové komunikace ul. Družstevní chodníkem, následně od
vnitroblokové komunikace pásem zeleně ukončené silničním obrubníkem. V prodloužení silničního
obrubníku hranice pokračuje svahem na okraj odvodňovacího žlabu pod svahem. Zde se hranice lomí
o 90° a krajem odvodňovacího žlabu podél chodníku pokračuje do místa 90°zlomu, který je tvořen
prodloužením osy vnějšího zábradlí výstupového ramene schodiště. Dále hranice pokračuje v ose
zábradlí přístupového chodníku ke schodišti – přístupová plocha „ Domu služeb“ k jednotlivým
obchodům. Následně hranice lokality pokračuje v ose zábradlí přístupového schodiště do I.NP „ Domu
služeb“ směrem od bytového domu č.p. 259. Zde se hranice opětovně lomí o 90° a souběžně běží se
zelení a vnějším lícem přístupové rampy „ Domu služeb“ do 2.NP až k příjezdové komunikaci
ul.Družstevní. Mapa VP 1.
VP 2 – lokalita „ Domu služeb“ na ul. Družstevní:
Jedná se o prostor, který je součástí stavebního objektu „ Domu služeb“ a skládá se z terasy 2.NP ,
průchodu v I.NP včetně přístupové pěší rampy do 1.a 2.NP a požárního schodiště směrem
k bytovému domu č.p. 422, 423. Mapa VP 2.
VP 3 – lokalita plochy zeleně a pěších komunikací pozemek parc.č. 392/4 pod obchodním domem
č.p.323 na Smetanově nám.:
Jedná se o prostor městské zeleně s pěšími komunikacemi, který je od obchodního domu oddělen
chodníkem. Následně hranice pokračuje po silničním obrubníku mezi městskou zelení a zásobovacím
nájezdem, silniční komunikací Smetanova nám. do ul. Plotní k domu č.p. 86, tzv. „Hanák“. Zde se
hranice lomí o 90° po líci štítové stěny domu č.p. 86 a pokračuje po líci objektu bufetu na pozemku č.
St. 1127 zpět, ke stávajícímu chodníku před obchodním domem. Mapa VP 3.
VP 4 – lokalita obchodního domu č.p. 323:
Jedná se o prostor, který je součástí stavebního objektu č.p. 323 – obchodní dům a skládá se
z průchodu objektem z 1.NP do 3.NP, vyhlídkové terasy v průchodu a přilehlého chodníku podél
celého objektu od zásobovacího nájezdu k přístavbě bufetu na pozemku parc.č.St.1127. Mapa VP 4.

……………………………..
Miroslav Čuma
místostarosta

………………………………..
Jiří Němec
starosta

