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MĚSTO KOŠŤANY
Obecně závazná vyhláška č. 1/2009
ze dne 27.4. 2009
o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
Zastupitelstvo města Košťany se na svém zasedání dne 27.4. 2009 usnesením č. 45/2009
usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i), zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“) :
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Cílem této vyhlášky v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku je vymezit
některá místa veřejného prostranství, na který se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje, a tím
vytvořit opatření směřující k ochraně veřejnosti, zejména dětí a mladistvých, před negativními jevy
a škodami na zdraví provázející požívání alkoholických nápojů a působenými alkoholem obecně.
Čl. 2
Vymezení pojmů
Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky,
lávky, sportoviště, dětské koutky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící
obecnému používání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. 1)
Čl. 3
Zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
1.. Zakazuje se požívání alkoholických nápojů a konzumace alkoholu na vymezených plochách
veřejného prostranství ve městě Košťany a jeho katastrálních územích.
2. Vymezené plochy se zákazem požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství jsou
uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této vyhlášky.
Čl. 4
Výjimky
Zákaz se nevztahuje :
a) na restaurační zahrádky, které jsou součástí restauračního zařízení
b) na společenské, kulturní a sportovní akce pořádané nebo spolupořádané Městem nebo povolené
Městským úřadem
Čl. 5
Závěrečná ustanovení
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.
Jaroslav Trsek v.r.
1.místostarosta města Košťany

František Voháňka v.r.
starosta města Košťany

1) § 34 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu dne :

..........29.04.2009............................

Sejmuto z úřední desky Městského úřadu dne :

...........15.05.2009............................
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Příloha č. 1 OZV č. 1/2009
Slovní vymezení částí veřejného prostranství, na kterých je zakázáno požívání
alkoholických nápojů.
Plocha č. 1
prostor před prodejnou p. Vackové čp. 194 na Sídlišti Střelná, ohraničený komunikací
a objektem čp. 193 a 194,
Plocha č. 2
prostor komunikace a vchodu před mateřskou školou ve Střelné – ohraničený objektem MŠ čp. 216
a oplocením MŠ až k objektu čp. 215
Plocha č. 3
prostor sportovního a dětského hřiště na Sídlišti ve Střelné včetně přilehlého veřejného prostranství
Plocha č. 4
prostor celého náměstí na Sídlišti ve Střelné včetně prostoru zastávky MHD
Plocha č. 5
prostor škvárového hřiště u náměstí na p.p. 406/3 k.ú. Košťany
Plocha č. 6
přilehlá komunikace u hřbitova a mezi zahrádkářskou kolonií, ulice Školní, náměstí Komenského
a parky před základní školou v Košťanech
Plocha č. 7
ulice Husova od čp. 320 směrem do ulice Smetanovy, park vedle kina a celý areál mateřské školy
v Košťanech - ohraničené pozemky a budovami
Plocha č. 8
ulice Hornická od čp. 46 po Mírového náměstí, ulice Nerudova, včetně chodníků přilehlých k
prodejně čp. 265 (prodejna Klvačových) a prostoru nazývaném „Trajšajba“,
Plocha č. 9
prostor ohraničený domem čp. 287 (MI-BO prodejna), park na náměstí Míru včetně propojovací
komunikace z ulice Hornická do ulice Smetanova
Plocha č. 10
pozemek ohraničení oplocením nemovitosti čp. 87 a pozemek ohraničený oplocením fotbalového
hřiště a domem čp. 180 včetně oplocení přilehlých zahrádek
Plocha č. 11
prostor náměstí Míru ohraničený oplocením Hasičárny, parkovištěm domu čp. 2, objektem
Sokolovny čp. 1 a čp. 16,223,17 a čp 252, prostor zastávek MHD
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Plocha č. 12
ulice Teplická směrem od Mírového náměstí až k čp. 45 – prostor ohraničený objekty a oplocením,
Plocha č. 13
prostor ohraničený oplocením TJ Sokola, objektem čp. 41 a komunikací do 8.května včetně ulice
8.května po čp. 271 (bývalá Lahvárna) vymezené budovou a oplocením
Plocha č. 14
prostor ulice Smetanova od čp. 236, ulice Sklářská od čp. 228 včetně prostoru před prodejnou čp.
226 (prodejna p. Pokorné) až po čp.318 a ulice Revoluční od čp.198 po 221 – prostor ohraničený
objekty a komunikací
Plocha č. 15
ulice SAB – prostor sportovní plochy ohraničené komunikacemi (hřiště), prostory zastávek MHD
na Teplické ulici
Plocha č. 16
ulice Kamenný Pahorek – prostor ohraničený prodejnou čp. 574, oplocením přilehlých pozemků a
objekty čp. 241 , 163 a komunikací, prostory zastávek MHD
Plocha č. 17
prostor u objektu čp. 412, komunikace od čp. 172 směr Oldřichov po čp. 88 a čp. 539

Jaroslav Trsek v.r.
místostarosta města Košťany

František Voháňka v.r.
starosta města Košťany
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