
Město Bělá pod Bezdězem 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2011 
o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 

prostranství 
 
Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem se na svém zasedání dne 14.12.2011 usnesením 

č. 143/2011 usneslo vydat v souladu s ustanovením § 10 písm. a), § 35, § 84 odst. 2 písm. 

h) zákona č. 128/2000., Sb. o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších právních předpisů 

tuto obecně závazné vyhlášku (dále jen „vyhláška“) 

 

Část I. 

Základní ustanovení 

 

 

Cílem této obecně závazné vyhlášky je v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného 

pořádku na území města Bělá pod Bezdězem vymezit některé plochy veřejného prostranství, 

na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje, a tím vytvořit opatření směřující 

k ochraně veřejného pořádku, dobrých mravů a k ochraně před škodami na zdraví 

působenými alkoholem zejména u dětí a mladistvých.  

 

Část II. 

Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství 

 

 

Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů na vymezených plochách veřejného 

prostranství na území města Bělá pod Bezdězem. 

 

Část III. 

Vymezení ploch veřejného prostranství se zákazem konzumace alkoholu 

 

Vymezené plochy veřejného prostranství na území města Bělá pod Bezdězem se zákazem 

konzumace alkoholických nápojů jsou uvedeny v příloze, která je nedílnou součástí této 

obecně závazné vyhlášky.  

 

Část IV. 

Výjimky 

 

1) Zákaz dle článku II. této obecně závazné vyhlášky se nevztahuje na akce pořádané 

nebo spolupořádané městem Bělá pod Bezdězem 

2) Zákaz konzumace alkoholických nápojů na vymezených plochách veřejného 

prostranství se nevztahuje na dny 31. Prosince, 1. ledna příslušného kalendářního 

roku a velikonoční pondělí. 

3) Rada města Bělá pod Bezdězem může svým usnesením udělit výjimku ze zákazu 

podle článku II. této obecně závazné vyhlášky při konání kulturních, sportovních či 

jiných akcí na základě žádosti. Žádost musí obsahovat: 

- jméno příjmení a trvalý pobyt nebo název, sídlo a identifikační číslo osoby 

          pořadatele 



      - označení druhu akce, datum a místo konání,počátek a konec akce 

      -  předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní 

      -  způsob zabezpečení pořadatelské služby 

 

4)   Zákaz konzumace alkoholických nápojů na vymezených plochách veřejného 

        prostranství se nevztahuje na povolené restaurační předzahrádky. 

 

Část V. 
Účinnost 

 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2012. 
 
 
 
          Ing. Jaroslav  V e r n e r                                             Jitka  T o š o v s k á 
                     starosta                                                                 místostarosta 
 
 
Potvrzení vyvěšení na úřední desce:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha obecně závazné vyhlášky Města Bělá pod Bezdězem č. 4/2011          

o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství 
 

Vymezení ploch veřejného prostranství se zákazem konzumace alkoholu: 

 

- Prostranství před předškolními a školními zařízeními 

- Autobusové a vlakové zastávky veřejné dopravy 

- Dětské hřiště „U Vodojemu“ 

- Lokalita za zdravotním střediskem ohraničená cestou souběžnou s Kuřivodskou silnicí   

- Masarykovo náměstí včetně parku 

- Ulice Kostelní, Tyršova, Arnoštská, Na Šancích, Česká brána 

- Městské opevnění jižně od České brány  

- Zámecké nádvoří, zámecká zahrada  

- Prostranství před Sokolovnou, veřejný prostor tržního místa  

- Horka, prostranství před hřbitovem 

- Střelnice 

- Lesopark Dolec 

- Neoplocená část Háječku (parc.č. 940)  

- Prostranství před Lidovými domy, hřiště u Lidových domů  

- Hřiště „Na Výsluní“ 

- Prostranství před prodejnou COOP Na Výsluní 

- Bezdědice náves, okolí kostela  

- Březinka náves 

- Hlinoviště hřiště  

 


