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Město Kralupy nad Vltavou

Obecně závazná vyhláška
rněsta Kralupy nad Vltavou

č. 2/2012

o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejném prostransM

Zastupitelstvo města Kralupy nad Vltavou schvaluje a vydává dne 13. 6. 2012, v souladu s ust. § 10 písm.
a) a b), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 sb., o obcích, ve znění pozdějšícti předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Základrí ustanovení

Cílem této obecně závazné vyhlášky je v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na
uzemí mesta Kralupy nad Vltav,ou vymezit nektere plochy vere3neho prostranstvi , na kterych se zakazu3e
konzumovat alkoholicke napo3e , zlevne umoznovat konzumaci alkoholickych napo3u a zebrat, a tim vytvorit
opatření směřující k ochraně veřejného pořádku ve městě, ochraně bezpečnosti, majetku, dobrých mravů
a mravního vývoje dětí a mládeže.

Čl. 2
Vymezem některých pojmů

1) Konzumací alkoholického nápoje na veřejném prostranství se rozumí požívání alkoholického nápoje na
veřejném prostranství nebo zdriování se na veřejném prostranství s otevřenou lahví nebo -jinou
nádobou s'alkoholickým nápojem3.

2) Zjevným umožňováním konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství se rozpmí rozlévání
alkoholického nápoje nebo výdej otevřené lahve nebo jiné nádoby-s alkoholickým nápojem3.

3) Žebráním se rozumí obtěžujÍcí požadování daru ve fo;mě jídla, peněžních prostředků,'alkoholu a jiných
věcí. Za žebrání se podle této obecně závazné vyhlášky nepovažuje:
a) vybírání finančních prostředků studenty v souvislosti s ukončemm střední školy vrámci tzv.

,,posledního zvonění"
b) vybírání milodarů církvemi, církevními organizacemi či členy řeholních řádů (shromažd'ování

finančních prostředků církvemi a náboženskými společnostmi registrovanými podle zvláštního
právního předpisu)

c) vybírání finančních prostředků v rámci veřejné sbírky a sjednávání dárcovství, při němž nedochází
k vybírání finančních prostředků v hotovosti.

Čl. 3
Zákaz konzumace alkoholických nápojŮ a zjevného umožňovárí konzumace

alkoholických nápojů na veřejném prostransM

1) Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů a zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů
na vymezených plochách veřejného prostranství na území města Kralupy nad Vltavou, -které jsou
uvedeny v příloze č. 1 , která je nedílnou součástí této obecně závazné vyhlášky.

, § 34 zakona c. 128/2000 sb., o obcich (obecm zrizenQ, ve zneni pozde3sich predpisu
§ 2 pism. k) zakona c. 379/2005 sb., o opatremch k ochrane pred skodami pusobenymi tabakovymi vyrobky, alkoholem a linymi

návykovými látkami a o změně souvisepcích zákonů, ve zněrí pozdějších předpisů
Neni rozhodne, lak 3e lahev nebo lina nádoba oznacena, ci zda le bez oznacem.



2) Zákaz uvedený v odst. 1. se nevztahuje:
a) na den 31.12. a dny státnÍch svátků a ostatních svátků"
b) na prostory zahrádek a předzahrádek umístěných u restaurací, cukráren a kaváren

provozovaných v souladu s platnými právními předpisy
c) na akce pořádané nebo spolupořádané městem Kralupy nad Vltavou, městem a krajem

zřízenými nebo založenými organizačními složkami, příspěvkovými organizacernÍ a
obchodními společnostmi

d) na akce pořádané nebo spolupořádané volebními nebo politickými stranami a hnutími,
zájmovými organizacemi, spolky, občanskými sdruženími, Í'iadacemi a jinými neziskovýmÍ
organizacemi
,nffil+akcíe, ;poWáAd,a,né,v, so,ukvis::!s !,řždv,o,4e.bniim:.kua.72ě.rn,i referendy, se sportovními a
kulturními podniky a se shromážděními dle zvláštního zákona".

3) Rada města Kralupy nad Vltavou rnůže ve výjimečných případech na základě odůvodněné písemné
žádosti udělit výjimku ze zákazu uvedeného v odst. 1 ), a to vŇdy na konkrétní časové období a konkrétní
plochu veřejného prostranství, nebude-li touto výjimkou narušen či ohrožen veřejný pořádek ve městě.
Na udělení výjimky není právní nárok. Žádost o-výjimku se podává prostřednictvÍm Městského úřadu
Kralupy nad Vltavou. Žád'ost o výjimku musí být podána minímálně la5 dnů předem a musÍ ot»sahovat
zejména:

e)

jméno, příjmení, telefonní spojení a bydliště nebo název, Ič a sídlo žadatele
jméno, příjmení, telefonní spojení a bydliště, osoby oprávněné jednat jménem žadatele
jméno, příjmení, telefonní spojení a bydliště, název,' Ič a sídlo organizátora a pořadatele
akce, v rámci níž se výjimka požaduje, je-li odlišný od žadatele
druh akce, v rámci níž se výjimka požaduje, den a místo jejího konání, dobu jejího zahájení
a ukončení

předpokládaný počet účastníků akce, v rámci níž se výjimka požaduje
opatření, která organizátor a pořadatel akce, v rámci níž se výjimka požaduje, provede,
aby akce nenarušila veřejný pořádek.

Při udělení výjimky může rada města stanovit další závazné podmínky směřující k zajištění veřejného
pořádku. Rada města rnůže udělenou výjimku odejmout.

Čl.4
Zákaz žebrám

Zakazuje se žebrání na vymezených plochách veřejného prostranství na území města Kralupy nad Vltavou,
které jsou uvedeny v příloze č. 1 , která je nedílnou součástí této obecně závazné vyhlášky.

(,1.5
Závěrečná ustanoyení

1) Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude posuzováno podle zvláštních
právních předpisů.

2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1 5. dnem ode dne jejího vyhlášení.

Ing. Marek Czechmann
místostarosta

ý/)-4e .!
Pet'r/Holeček

starďsta města
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zakon c. 245/2000
7.
i svátcii
jsou: 1.

3 0 dnechsb., o státních évátcích, o ostatních svátcích, o význ: pracovního klidu, ve znění
pozdějších předpisů - státrími svátky jsou: 1 . Ieden (Den obnovy samostatného českého státu), 8. květen ;Den vítězství), 5. červenec
(Den slovanských věrozví:stů Cyrila a Metoděje), 6. červeriec (Den upálení mistra Jana Husa), 28. září (Den české státnosti), 28. říjen
(Den vzniku samostatného československého státu) a 1 7. Iistopad (Den boie za svobodu a demokracii); ostatními svátky jsou: 1 . Ieden
(Nový rok), Velikonočm pondělí, 1 . květen (Svátek práce), 24. prosinec (štědrý den), 25. prosinec (1 .' svátek vánoční)-a 26. prosinec
%2. svátek vánočm)

zákon č. 84/1 990 sb., o právu shromažd'ovacím, ve znění pozdějšídí předpisů

Vyvěšeno:

Sejmuto:



Příloha č. 1
obecně závazné vyhlášky města Kralupy nad Vltavou č. 2/2012 o zákazu konzumace alkoholických

nápojů a žebrání na veřejném prostranství

Vymezem ploch veřejného prostransM se zákazem konzumace alkoholu, zjevného
umožňovám konzumace alkoholických nápojů a žebrání:

1. Prostory všech parků, pískovišt' a dětských hřišt' na území města, včetně přilehlých chodníků (některé
parky jsou zahrnuty rovněž v dále uvedeném výčtu)

2. Prostory všech autobusových zastávek na území města

3. Město Kralupy nad Vltavou - část Kralupy nad Vltavou:

veřejné prostranství okolo vlakového nádraží - ul. Nádražní, včetně parkoviště, chodníků a
zatravněných ploch
prostor autobusového nádraží
ul. Husova a ul. Jungmannova, včetně chodníků a zatravněných ploch a prostor mezi
těmito ulicemi v části Palackého náměstí
podchod ,,pod tratí" u Palackého náměstí
prostor ,,pod viaduktem" v části ul. Jiráskova, od hranice ul. Jungmannova k ul. Sokolská
ul. Žižkova a ul. Jodlova, včetně chodníků a zatravněných ploch
Komenského náměstí a prostor před ZŠ Komenského, včetně chodníků a zatravněných
ploch
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4. Město Kralupy nad Vltavou - část Kralupy nad Vltavou:

veřejné prostranství před Domem dětí a mládeže a před prodejnou PENNY - část ul.
Riegrova od křižovatky s ul. Podřipská před budovu ZUŠ, včetně chodníků a zatravněných

pi

ploch
veřejné prostranství u prodejny PENNY, ul. Smetanova, část ul. Tyršova od křižovatky s ul.
Riegrova po křižovatku s ul. Chmelova a část ul. Chmelova od křižovatky s ul. Tyršova po
křižovatku s ul. Smetanova, včetně chodníků a parkoviště
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5. Město Kralupy nad Vltavou - část Kralupy nad Vltavou:

celá ul. Gen. Klapálka, včetně chodníků a zatravněných ploch (na mapovém podkladu
zvýrazněna pouze část této ulice)
část Masnerovy stezky od křižovatky s ul. Tomkova po křižovatku s ul. Jana Palacha,
včetně chodníků a zatravněných ploch s lavičkami
část ul. šafaříkovy od křižovatky s Masnerovou stezkou po křižovatku s ul. čechova, ul.
Jana Palacha od křižovatky sul. Tomkova po křižovatku s ul. Chelčického, vcetně=
chodníků a zatravněných ploch
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6. Město Kralupy nad Vltavou - část Mikovice:

část ul. Školní, včetně chodníků, parku a zatravněných ploch, od křižovatky s ul. 28. října
ke křižovatce s ulicí vedoucí okolo zadní části Zš, váetně této ulice s chodnÍkem, až po její
napojení opět na ul. 28. října
část -ul. 28. října od křižovatky s ul. školní po křižovatku s ul. Mlýnská, včetně chodníků
a zatravněných ploch
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7. Město Kralupy nad Vltavou - část Lobeček:

část ul. Třebízského od křižovatky s ul. Za školou po křižovatku s ul. Máchova, včetně
chodníků a zatravněných ploch
park a ulice před Zš TřebÍzského, včetně chodníků
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8. Město Kralupy nad Vltavou - část Lobeček'

část ul. Revoluční od křižovatky s ul. Ve Starém Lobečku po křižovatku s ul. J. Hory,
včetně chodníků a zatravněných ploch, ul. Ve Starém Lobečku a ul. J. Hory, včetně
chodníků a zatravněných ploch
část ul. Hakenovy od křižovatky s ul. Masarykova po křižovatku s ul. Dr. E. Beneše
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