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Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 
o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích v obci 

 
Zastupitelstvo obce Svinařov schválilo a vydalo dne 29.5.2013 v souladu s ust. § 10 písm a), § 84 
odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně 
závaznou vyhlášku. 
 

Část první 
Čl. 1 

Základní ustanovení 
1) Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, 

ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku je konzumace alkoholických nápojů na veřejných 
prostranstvích. 

2) Za činnost, která  by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými 
mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, se pro účely této obecně závazné vyhlášky 
nepovažuje konzumace alkoholických nápojů, která je vykonávána v tzv. předzahrádkách 
hostinských zařízení. 

3) V souladu se všeobecným zájmem na udržení a ochranu veřejného pořádku v obci se stanovují 
touto vyhláškou opatření, jejichž účelem je zajištění zdraví a bezpečnosti osob, majetku a 
veřejného pořádku v obci. 

Čl. 2 
Zákaz činnosti na některých veřejných prostranstvích 

  
1) Činnost uvedenou v Čl. I je zakázáno provádět: 

a) ve vzdálenosti do 50 m od budovy prodejny Coop  
b) ve vzdálenosti do 50 m od autobusových zastávek směr Kladno a Smečno 
c) ve vzdálenosti do 50 m od dětského hřiště u požární nádrže 
d) ve vzdálenosti do 50 m od Obecního úřadu  
e) ve vzdálenosti do 50 m od památníku obětí války u Obecního úřadu  

 
2) Veřejná prostranství, na nichž je zakázána činnost uvedená v čl.I, jsou graficky znázorněna v 

příloze této obecně závazné vyhlášky. 
 

Čl. 3 
Ustanovení zrušovací 

Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o zákazu 
konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích v obci ze dne 5.12.2012.  

 
Čl. 4 

Účinnost 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15 dnem po dni jejího vyvěšení. 

 
 

 
 
 Jaroslav Pružinec       Romaná Horová 
          Starosta                                    místostarostka  
 
                                              Vyvěšeno: 30.5.2013 
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Příloha č.1 Obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na 
veřejných prostranstvích v obci 
 

 


