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Změna obecně závazné vyhlášky o zákazu konzumace alkoholu
Důvodová zpráva
Zastupitelstvu města je předložena k vydání změnová obecně závazná
vyhláška č. 7/2022, kterou se mění OZV č. 4/2010 o zákazu konzumace
alkoholu. Předmětem této změny je rozšíření definice konzumace alkoholu
z přímého požívání alkoholu na další jednání, kterým je zdržování se
s otevřenou láhví nebo jinou nádobou s alkoholickým nápojem na uvedených
veřejných prostranstvích.
Problémy vznikající v souvislosti s konzumací alkoholu na některých veřejně
přístupných místech města Jablonec nad Nisou se řeší dlouhodobě. Obvykle
se jedná o prostranství (viz. příloha č. 1 OZV), kde lidé pod vlivem alkoholu
opakovaně znečišťují okolí a chovají se často hlučně, čímž obtěžují ostatní
obyvatele i návštěvníky města.
Shora uvedené jednání vytváří předpolí dalším negativním vlivům a narušuje
právo občanů a návštěvníků města na klid a pokojné volnočasové využívání
těchto prostranství.
Cílem této obecně závazné vyhlášky je tedy především co nejvíce ochránit
obyvatele před hlukem a nepořádkem v jejich okolí.
Zákaz se nově (dle vydané změny OZV) nebude vztahovat jen na samotné pití
alkoholu, ale i na zdržování se na veřejném místě s otevřenou lahví nebo
jinou nádobou s alkoholem.
Praktický problém stávající úpravy definice konzumace alkoholu byl
především v tom, že k postižení v rámci porušení OZV bylo třeba prokázat, že
daná osoba na zakázaném místě skutečně alkohol konzumovala. Městská
policie proto mohla pouze přihlížet, jak osoby třeba i pod zjevným vlivem
alkoholu, které se nedopouštěly jiného protiprávního jednání, se zdržují
někde na místě, kde se alkohol pít nesmí, třeba i s lahví alkoholu v ruce.
Nyní však i takové zdržování se s otevřenou lahví budou moci strážníci na
místě řešit, aniž by museli takovou situaci pouze sledovat či vyhledávat
svědky, kteří by předchozí pití dosvědčili. Jde tedy právě o nástroj sloužící k
vyřešení situace přímo na místě.
Cílem regulace zákazu konzumace alkoholu na vybraných prostranstvích
prostřednictvím OZV je postihovat jen společensky škodlivou konzumaci
alkoholu. Zamýšleným cílem vyhlášky není trestat kohokoli, kdo vyjde na
ulici resp. dané veřejné prostranství s otevřenou lahví. Proto je zde
nastavena podmínka, že přestupku se dopouští ten, kdo se s otevřenou lahví
na veřejném místě zdržuje, tedy zde setrvává nějaký čas, je proto možné z
okolností jasně dovodit, že je připraven zde alkohol pít.
Ke stejné úpravě definice konzumace alkoholu přistoupilo např. i Hlavní
město Praha s účinností od 1.7.2022.
Stávající úplné znění obecně závazné vyhlášky č.4/2010 naleznete zde:
https://www.mestojablonec.cz/cs/magistrat/dokumenty/vyhlasky/2010-4-zakaz-konzumacealkoholu-na-verejnem-prostranstvi-uplne-zneni.html

Za PaVZ
Zpracoval: Jiří Kučera, vedoucí oddělení

Obecně závazná vyhláška
statutárního města Jablonec nad Nisou
č. 7/2022,
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška
statutárního města Jablonec nad Nisou č. 4/2010 o zákazu
konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství,
ve znění pozdějších předpisů
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou se na svém jednání dne 23. června
2022 usneslo usnesením č. ZM/……/2022 vydat v souladu s ustanovením §
10 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění
obecně závazná vyhláška statutárního města Jablonec nad Nisou č. 4/2010 o
zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění
pozdějších předpisů) dále jen „obecně závazná vyhláška č. 4/2010“).
Článek 1
V obecně závazné vyhlášce č. 4/2010 se dosavadní text Čl. 2 označuje jako
odstavec (1) a doplňuje se odstavec (2), který zní:
„Konzumací alkoholických nápojů na veřejném prostranství se rozumí i
zdržování se na veřejném prostranství s otevřenou lahví anebo jinou nádobou
s alkoholickým nápojem.“
Článek 2
Ostatní ustanovení obecně závazné vyhlášky č. 4/2010, ve znění pozdějších
předpisů, zůstávají bez změn.
Článek 3
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne
následujícího po dni jejího vyhlášení.

………………………………….
RNDr. Jiří Čeřovský
primátor města

……………………………..
Ing. Milan Kouřil
náměstek primátora

OZV č. 7/2022 byla vydána na Zastupitelstvu města Jablonec nad Nisou dne 23. 6. 2022
a nabývá účinnosti XY. XY. 2022
(Tato vyhláška byla vyhlášena jejím zveřejněním v souladu se zák. č. 35/2021 Sb., o Sbírce
právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, dne
XY.XY.2022)

