Obecně závazná vyhláška č. 2/2008
o zákazu požívání alkoholických nápojů
na veřejném prostranství
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí svým usnesením č.137/2008 ze dne 03.12.2008
vydává, v souladu s ustanovením §10 písm.a) a § 84 odst.2 písm.h),zákona č. 128/2000 Sb.,o
obcích, v platném znění tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen ,,vyhláška“):
Článek 1
Úvodní ustanovení
Účelem této vyhlášky je,v rámci zabezpečení místních záležitostí na úseku veřejného
pořádku,vymezit některá místa veřejného prostranství na území města Benešov nad
Ploučnicí,na kterých se zakazuje požívat alkoholické nápoje a tím přispět k udržení dobrých
mravů a výchově dětí a mládeže ke zdravému životnímu stylu.
Článek 2
Vymezení pojmů
Veřejným prostranstvím jsou všechna místa sloužící k obecnému užívání,přístupná každému
bez omezení jako náměstí,ulice,tržiště,chodníky,veřejná zeleň,parky,sportoviště,dětské koutky
a další a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru,(viz ustanovení § 34,zákona č.
128/2000 Sb.,o obcích,v platném znění).
Článek 3
Zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
1.Zakazuje se požívání alkoholických nápojů na vymezených místech,která jsou uvedena
v příloze této vyhlášky.
2. Zákaz požívání alkoholických nápojů podle odst. 1 se nevztahuje na:
a) prostory restauračních předzahrádek,provozovaných v souladu s příslušnými právními
předpisy.
b) veřejná prostranství po dobu konání sportovních a kulturních akcí,pořádaných v souladu
s příslušnými právními předpisy.
Porušování zákazu dle odst. 1, bude posuzováno podle ustanovení § 46 odst.2,zákona č.
200/1990 Sb.,o přestupcích ,v platném znění.
Článek 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 01.01.2009.

Karel Vrbický
starosta města

Radek Lekner
místostarosta města

Příloha:
Ulice
Situování
Boženy Němcové
z města na Novinu (po pravém břehu proti proudu Ploučnice)
Cihelní
z Děčínské u náměstí do kopce kolem zámecké zahrady
Čapkova
z náměstí u lékárny dolů ke kinu a do Nerudovy ulice
Českolipská
od železničního přejezdu u nádraží ve směru na Českou Lípu
Československé armády od křižovatky Sokolovská a B. Němcové do kopce do Palackého
Děčínská
z náměstí ve směru na Děčín
Dvořákova
souběžně pod náměstím (jednosměrná ke kinu)
Heřmanovská
od restaurace Praha na Českolipské do Heřmanova
lávka
z Děčínské ulice k lávce pro pěší přes řeku Ploučnici do Nádražní
Komenského
od Děčínské ulice podél parku k „bílé“ škole (vpravo)
Kostelní
u kostela, nad náměstím, vede z Palackého do Husovy ulice
Krátká
hlavní silnice z náměstí dolů do ČSA
Nádražní + lávka
od železničního přejezdu podél tratě kolem nádraží
náměstí Míru
střed města (historické jádro města)
Nerudova
u pekárny k Sokolovské ulici (podél zrušeného učiliště OSP)
Novina
pod vrchem Ostrý (jednosměrná ulice z ul. B.Němcové)
Opletalova
od Děčínské podél parku kolem „bílé“ školy k nové škole (vlevo)
Palackého
z náměstí ve směru do České Kamenice
Pivovarská
z Děčínské u náměstí dolů k letnímu kinu
Pod Táborským vrchem na úpatí Táborského vrchu nad zámkem a kostelem
vyhlídka
Sokolský vrch – slepá ulice ve směru na vyhlídku na kopci
Příkrá
z Žižkovy ulice do Palackého – schody a odbočka do Alšovy
Sídliště
panelové sídliště ve směru na Děčín
Sokolovská
od ul. ČSA přes Ploučnici k železničnímu přejezdu u nádraží
Sokolský vrch
od železničního přejezdu do kopce až k bývalé škole
směrem
z Bezručovy ulice do ulice k lávce
směrem
z Děčínské ul. Na křižovatku ulic Vilová, Sídliště a Družstevní
U studánky
z Palackého ulice do Zámecké ulice
Zámecká
pod horním zámkem od náměstí do Kostelní
Žižkova
Od ČSA přes říčku Bystrá směrem na Habartice do Palackého

