Obecně závazná vyhláška, kterou se reguluje kouření na veřejně přístupných
dětských hřištích, sportovištích, ve vnitřních prostorách budov určených pro
pořádání sportovních, kulturních
a společenských akcí a na sportovních, kulturních a společenských akcích
určených nebo vyhrazených osobám mladším 18 let.

______________________________________________________________

Obecně závazná vyhláška
obce Jankov
č. 04/2012
o zákazu kouření na území obce Jankov
Zastupitelstvo obce Jankov se na svém zasedání dne 6.12.2012 usnesením č.
08/2012 vydalo 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, ust. § 10 písm. 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 na všech veřejných prostranstvích obce
Jankov, kterým se rozumí tyto pozemky:
a) Pozemky v k.ú. Jankov
2551/1, 2551/5, 2551/7, 2551/10, 2551/12, 2283/1, 2283/2, 2283/3, 144/1, 144/2
b) Pozemky v k.ú. Holašovice
4082/1, 4082/4, 4082/5, 4082/6, 4082/7, 4082/8, 3056/1
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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
Zrušovací ustanovení
Tímto se ruší se obecně závazná vyhláška č.4/2011.
Článek 6
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

...................................
Ing. František Bürger
místostarosta

..........................................
Ing. Jan Jílek
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
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