Obecně závazná vyhláška města Hustopeče č. 5/2010
o zákazu kouření na území města Hustopeče
Zastupitelstvo města Hustopeče se na svém zasedání dne 16.09.2010 usneslo vydat
podle ust. § 9a zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými
tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 10 písm. a) a d) a ust. § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku:
Článek 1
Úvodní ustanovení
Cílem obecně závazné vyhlášky je zvýšení ochrany dětí a mládeže před negativními vlivy
pasivního kouření, omezení negativního příkladu kouření a ochrana zdraví osob.
Článek 2
Dětská hřiště a sportoviště
1. Na všech veřejně přístupných dětských hřištích v obci je kouření zakázáno.
2. Na všech veřejně přístupných sportovištích určených osobám mladším 18 let je kouření
zakázáno.
Článek 3
Sportoviště a vnitřní prostory budov
Kouření je po dobu konání kulturních, sportovních a společenských akcí určených nebo
vyhrazených osobám mladším 18 let zakázáno v areálu letního koupaliště a na fotbalovém a
lehkoatletickém stadionu v Hustopečích, ul. Brněnská 50 a ve vnitřních prostorách těchto
budov:
a) Společenský dům na ul. Herbenova 423/4 v Hustopečích
b) Kino na Dukelském nám. 15 v Hustopečích
c) Městské muzeum a galerie v Domě U Synků, Dukelské nám. 94/23
d) Krytý plavecký bazén a sportovní hala na ul. Brněnská 50 v Hustopečích
e) Centrum celoživotního vzdělávání, Hustopeče, Nádražní 182/20
f) areál „Pavučina“ na ul. Šafaříkova 40 v Hustopečích
Článek 4
Sportovní, kulturní a společenské akce
Je zakázáno kouřit na těchto akcích:
a) fotbalová utkání osob mladších 18ti let,
b) Dětský den,
c) maškarní plesy pro děti.

Článek 5
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

………….…………
Libor Sadílek
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