MĚSTO IVANOVICE NA HANÉ
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2014
Zastupitelstvo města Ivanovice na Hané se na svém zasedání dne 20. března 2014
usnesením č. 10, usneslo vydat podle § 10 písm. a) a § 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 vyhlášky je regulace nežádoucích důsledků činnosti, která by mohla
narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou
bezpečnosti, zdraví a majetku: konzumace alkoholických nápojů a zdržování se na veřejnosti
s alkoholickým nápojem v otevřené láhvi, nádobě nebo jiném obalu.
(2) Cílem této obecně závazné vyhlášky v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku je vymezit některá místa veřejného prostranství 1), na kterých se zakazuje
konzumovat alkoholické nápoje a tím vytvořit opatření směřující k ochraně veřejnosti
zejména dětí a mladistvých před negativními jevy provázejícími požívání alkoholických
nápojů.
Čl. 2
Zákaz činností na vymezeném veřejném prostranství
(1) Činnost uvedenou v čl. 1, odst. (1), je zakázáno provádět:
a) v Ivanovicích na Hané
1. Palackého náměstí a v okruhu do 100 m,
2. ulice Komenského,
3. budova ZUŠ a v okruhu do 100 m,
4. část ulice Osvoboditelů – v okruhu do 100 m kolem Památníku 2. světové války,
5. park Starý hřbitov a v okruhu do 100 m,
6. část ulice Tyršova – v okruhu do 100 m kolem budovy Základní školy č.p. 218,
7. ulice Wiedermannova a v okruhu do 100 m od budovy ZŠ a sportovní haly,
8. ulice Mlýnská a v okruhu do 100 m od zdravotního střediska a budovy MŠ,
9. autobusové nádraží na ulici Rostislavova a v okruhu do 100 m,
10. ulice Horní Valy,
11. ulice Dolní Valy,
12. část ulice Žižkova vč. křižovatky s ul. Smetanova a v okruhu do 100 m od křižovatky,
13. ulice Havlíčkova.
b) v místní části Chvalkovice na Hané
1. Náves – od zámku č.p. 59, 60 po dům č.p. 47,
2. dětské hřiště na Zábraní a v okruhu do 50 m,
3. budova MŠ a v okruhu do 50 m.

(2) Zákaz uvedený v č. 2 odst. (1) se nevztahuje na:
a) veřejná prostranství, na kterých se konají akce pořádané nebo spolupořádané městem
Ivanovice na Hané a to ve dnech konání těchto akcí,
b) prostory předzahrádek umístěných na dotčených prostranstvích u provozoven
restauračního typu, cukráren a kaváren provozovaných v souladu s platným právním řádem,
c) dobu od 31. 12. od 18:00 hodin do 1. 1. do 06:00 hodin každého roku.
(3) Výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů v rozsahu stanoveném touto
vyhláškou může udělit Rada města Ivanovice na Hané na základě písemné žádosti
pořadatele akce, na níž se předpokládá prodej a konzumace alkoholických nápojů. Žádost
o výjimku musí být podána nejpozději 20 dní před plánovaným konáním akce.

Čl. 3
Dozor a sankce
(1) Dohled nad dodržováním této obecně závazné vyhlášky provádí Městská policie
Ivanovice na Hané.
(2) Porušení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle zvláštního právního
předpisu2).
Čl. 4
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2013.

Ing. Jozef Heretík
starosta města

Ing. Vlastislav Drobílek
místostarosta města

Poznámky:
1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění („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“)
2) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění.
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