MĚSTO TEPLICE NAD METUJÍ
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,
O ZÁKAZU KONZUMACE ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ NA VEŘEJNÉM
PROSTRANSTVÍ A REGULACI HLUČNÝCH ČINNOSTÍ
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují se na svém zasedání dne 08.07.2013 usnesením č.
11/17/2013 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku.
Čl. 1

Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být
v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku
Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci, je:
a) konzumace alkoholických nápojů,
b) používání hlučných strojů v nevhodnou denní dobu.
Čl. 2

Vymezení veřejného prostranství, na které se vztahuje zákaz konzumace
alkoholických nápojů
Konzumace alkoholických nápojů se zakazuje:
a) na pěší zóně (ul. Zámecká-od viaduktu ČD k Domovu Dolní zámek)
b) na celé ploše parkoviště včetně přilehlého chodníku (od viaduktu ČD po nákupní
středisko)
c) na náměstí Al. Jiráska (prostor mezi bytovkami a Domovem Dolní zámek)
d) na dětských hřištích a pískovištích na celém území města
e) v parku u hřiště TJ Slavoj
f) v lesoparku u zdravotního střediska
g) v okolí 50 m od objektu městského úřadu
h) v okolí 100 m od budovy základní školy a mateřské školy
i) v okolí 50 m od prostoru nástupišť veřejné dopravy
Čl. 3

Místa a akce, na něž se zákaz nevztahuje
Zákaz se nevztahuje:
a) na prostory předzahrádek (restaurace, cukrárny, občerstvení atp.),
b) na kulturní a sportovní akce,
c) na dny 31. prosince a 1. ledna.

Čl. 4

Omezení používání hlučných strojů
1) Za hlučné stroje se považují:
- sbíječky, bourací kladiva, vrtačky, motorové sekačky, křovinořezy, motorové kosy,
drtiče větví, motorové pily, cirkulárky, rozbrušovačky, elektrocentrály, kompresory apod.
2) Každý je povinen zdržet se používání hlučných strojů uvedených v odst. 1):
- v sobotu v době do 08:00 a od 18:00 hod.,
- v neděli a ve státem uznaný den pracovního klidu v době do 10:00 hod. a od 12:00 hod.
Čl. 5

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na
veřejném prostranství a regulaci hlučných činností vydaná dne 05.11.2008 s účinností od
1.12.2008.
Čl. 6

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 01.08.2013
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