NÁVRH

OBEC Rudná pod Pradědem
Obecně závazná vyhláška č. 6/2011
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných
prostranstvích, kterou se reguluje požívání alkoholických nápojů a používání
zábavné pyrotechniky

Zastupitelstvo obce ............. se na svém zasedání dne ................ usnesením č. ..............
usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Cílem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“) je v rámci zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku vymezit některá místa veřejného prostranství na
území obce Rudná pod Pradědem,na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické
nápoje a vymezit dobu používání zábanvé pyrotechiky
(2) Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v
obci a vytvořit opatření k ochraně veřejného pořádku, bezpečnosti v obci, zachování
dobrých mravů a k mravnímu vývoji dětí a mladistvých.

Čl. 2
Vymezení pojmů
Veřejným prostranstvím pro účely této vyhlášky jsou :
− prostory před místní prodejnou, parcela č. 423 k.ú. Stará Rudná
− všechny autobusové zastávky v obci Rudná pod Pradědem
− park u sv. Jana Nepomuckého
− parcely č. 394, 396 obě k.ú. Stará Rudná
Čl.3
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s
dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku
Činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy,
ochranu bezpečnosti, zdraví a majetku je :
a)

konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

b)

používání zábavních pyrotechnických výrobků

Čl. 4
Vymezení veřejných prostranství a doby pro zákaz požívání alkoholických nápojů
1) Činnost uvedenou v čl.3 písm.a) je zakázáno vykonávat :
prostory před místní prodejnou parc.č. 423 k.ú. Stará Rudná denně v době od 6:00
hod do 18:00hod
b)
ve všech autobusových zastávkách a v prostoru odstavních ploch autobusů
c)
prostor kolem sochy sv. Jana Nepomuckého – denně v čase od 6:00hod do
22:00hod
d)
prostor kolem místního kostela parc.č. 394, 396 k.ú. Stará Rudná
a)

2) Činnost uvedené v čl.3 písm.b) je zakázáno vykonávat

a)

na plochách parc.č. 79st. 394,396, 406/1, 408, 409/1, 409/2, 409/6, 409/7, 409/8,
912/13, 912/16, 912/17, 912/19, 912/20, 912/21, 912/25, 1928/3, 1928/6, 2157/3
všechny k.ú. Stará Rudná
v době od 2.ledna kalendářního roku do 30.prosince kalendářního roku.
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem ............. 201..
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