Statutární město Ústí nad Labem

Obecně závaznávyhláška Statutárního města Ústí nad Labem č,.2t2018,
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 112017, o zákazu poživáni alkoholických
nápojů na veřejném prostranství
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem Se na svém zasedóní dne 19.9.2018 usnesením
č. 547/20]8 usneslo l,ydat na základě s 10 písm. a), $ 130 a $ 84 písm' h) zákona
č. ] 28/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně zóvaznou
vyhlóšku (dále j en,, vyhlášlra" ) :

čHnek 1

Zména obecně záv azné vyhlášky č. l, 1201'7

obecně závazná vyhláška ě. Il2017, o zékazupožíváníalkoholických nápojů na veřejném
prostranství,ze dne 5.4.2017, se mění takto:
1. Do úvodnívěty se vkládá za slova,,$ 10 písm. a)o'slova,,$ 130".
2. Čtrmet 2 odst. 2 nově zní: ,,Alkoho1ic\ým nápojem se rozumí nápoj obsahující více
nežO,5 % objemoqých etanolu.2).oo
3. Pozniímka pod čarou č. 2 nově zní: ,,ustanovení $ 2 písm. fl zékona č,. 6512017 Sb., o
ochraně zďraví před škodlivými účinkynávykoqých látek, ve znéni pozdějších
předpisů".
4. Clránek 4 odst. 2 nově zní: ,,Rada městského obvodu3a) můŽe udělit výjimku4)' jakoži
jednou udělenou výjimku odejmout4a), ze zékazu požíviníalkoholických nápojů na
vymezených veřejných prostranstvich nacházejících se v příslušnémměstském
obvodu' jehož Rada městského obvodu rozhoduje o výjimce, a to při konríní
kulturních, sportovních a jiných společenských akcí (např. typu vinobraní, trhů, poutí
a jarmarků) konaných na tnemí takového příslušnéhoměstského obvodu, a to na
zakladě podané žádosti4b) pořadatele akce' která musí obsahovat kromě obecných
náleŽitostí požadovaných zákonem (např. údaje o žadateli _ pořadateli) i údaje, které
sloužíjako kritéria pro rozhodování o výjimce:
a) identiťrkaci osoby odpovědné zazajišténípořádku v prostoru koniání akce,
b) označenídruhu akce, dobu (počátek a konec akce) a přesné vymezení místa konaní
v riámci příslušnéhoměstského obvodu,
c) předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní.
5. vkládá se nová poználmka pod čarou č.3a,která zní ,,město je si vědomo, Že by mělo
tuto pravomoc svěřit městským obvodům přímo v obecně závazné vyhlášce, kÍerá
upravuje statut statutarního města, ěiní však zátměmě touto formou (nepřímou novelou
statutu), která bude pro adresáty této vyhlášky dle niízoru města přehlednější".
6. Vkládá se nová poznátmkapod ěarou ě.4a,ktetázní,,rovnéžpostupem dle části druhé
zákonač,.50012004 Sb., správní řád, ve znéni pozdějších předpisů".
7. Vkládá se nová pozttántkapod čarou ě. 4b,kteúznt,,doporučuje se Žádosti podávat v
dostatečném předstihu, neboť probíhá správní řízeri, které musí vyristit v pravomocné
rgzhodnutí (aŽ tehdy můžebý využíta'qij imka)".
8. Clánek 4 odst. 3 nově zní: ,,Městský uřad příslušnéhoměstského obvodu na své ďední
desce vyvěšuje informace o rozsahu dle odst. 2 poskýnuté výjimky, tj. o přesně době
a místě, kdy zákazuvedený v čl. 3 vyhlášky neplatí, a to v dostateěném předstihu před
konáním akce.oo.
9. Poznrímka pod ěarou č. 5 nově zní: ,,ustanovení $ 4 odst. 2 zikona č,. 25112016 Sb., o
některých přestupcích, v e zněni pozděj šíchpředpisů".

V příloze č,. I se za slova,,Příloha ě. 1" vkládají slova
závazné vyhlášky č.
',obecně
prostranstvíoo.

10.

Il2017, o zákazupoživáni alkoholických nápojů na veřejném

ll.Příloha č. 1 bod 2. písm. g) včetně grafického zobrazení nově zní: ,,křižovatka
Bělehradská x Hilarova, dále Bělehradská (oboustranně) po křiŽovatku Malátova, dále
Malátova (oboustranně) po křižovatku Hoření, dále Hoření (oboustranně) po
křiŽovatku Elišky Krásnohorské, včetně veřejných prostranství vně oploceného areálu
zékladníškoly a přilehlého garétžovéhodvora, dále parku za Severočeskou vědeckou
knihovnou, dáLe Elišky Krásnohorské (oboustranně) ke křiŽovatce Na Schodech, dále
Na Vyhlídce (oboustranně) ke Kižovatce Bělehradská x Hilarovď'.
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č. 1 bod 2. písm. h) včetně grafického zobrazení nově zní: ,,zanádraŽní prostor
od mostu Dr. Edvarda Beneše po celé ďé|ce aŽ k hraně objektu (K Můstku ě.2), dále
silničnínadchod spojujícízanáďtažni prostor s přístavištěm, včetně přístavního mola a
břehu v délce 100 m směrem k Větruši".

12. Příloha

13.

V příloze ě.2 se za slova ,,Příloha č. 2" vkládají slova ,'obecně závazné vyhlášky ě.
112017, o

14.

zákazvpožívám alkoholických napojů na veřejném prostranství".

V příloze ě. 3
Il20I7

'

se za slova ,,Příloha ě. 3" vkládají slova ,,obecně závazné vyhlášky č.
o zékazupoživán alkoholických nápojů na veřejném prostranství".

bod 1. písm. a) včetně grafického zobrazeni nově zní: ,,hranice křižovatky
DrráŽďanská x U Cukrovaru' dále Jungmannova a Janáňkova po křiŽovatku ulic
Janáčkova x Neštěmická, ďále Krčínova,U Pivovarské zahrady, dáIe Neštěmická ke
křižovatce s ul. Keplerova dále pozemek města před kostelem sv. Florirána, dále
Zémeeký park, Na Rybníčku,Podmokelská vyúsťující
do ul. Drďďanská, včetně
všech veřej ných prostranství".

15. Příloha ě. 3

čÉnekz
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnostipatnect'ym drrem po dni vyilášení.

MuDÍ. Jiří]víadar vr.

1. rrtíměstek primátorky

V'yvěšeno na úředrrí dEsoe : 20.9.2oÍ8
Sejmuto z uřední desky : 8.10.2018

Ing. Věra Nechybová v.r.

prirnátorka

