Město Rousínov
Obecně závazná vyhláška
č. 3/2011
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při provozování hostinských
činností
Zastupitelstvo města Rousínova se na svém zasedání dne 26. září 2011 usnesením č.
07/26/11Z 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
Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky
(1) Cílem této vyhlášky je zabezpečení veřejného pořádku, práva občanů na ochranu
soukromí, nerušené užívání jejich domovů, dobré soužití, jakož i uspokojení jejich
oprávněných zájmů a potřeb.
(2) Předmětem této vyhlášky je regulace nežádoucích důsledků provozování hostinských
činností v nočních hodinách, tedy činností, které významným způsobem zasahují do práva
občanů na fyzické i duševní zdraví a pohodu jejich bydlení
Čl. 2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí:
a) veřejným pořádkem - souhrn právních, etických a společenských norem, jejichž
zachování je podle panujících obecných názorů podmínkou klidného a spořádaného
soužití,
b) hostinskou provozovnou - provozovna, v níž se provozuje hostinská činnost, tj.
příprava a podávání jídel a nápojů k bezprostřední spotřebě, včetně zabezpečování
příslušných doplňkových prodejů a služeb. Hlavním znakem hostinské činnosti je
především obsluha hostů na místech k tomu určených - restaurace, kavárny, vinárny,
samoobslužné restaurace, zahradní restaurace, cukrárny, bufety, stánky rychlého
občerstvení apod.,

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, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy,
ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, je provozování hostinské činnosti v hostinských
provozovnách v městě Rousínově umístěných v objektech Sušilovo náměstí 17/24,
Československé armády 111/1 a Trávníky 1138/16.

Čl. 4
Zákaz činností
Činnosti uvedené v čl. 3 je zakázáno provádět v době od 24 hod. do 6 hod.

Čl. 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení.
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Jiří Petřík

Ing. František Havíř

místostarosta
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Vyvěšeno na úřední desce dne: 5.10.2011
Sejmuto z úřední desky: 21.10.2011

