
                           

 

 

 

 

 

Město Náchod 
 

    

 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, 

o zákazu požívání alkoholu na některých veřejných prostranstvích 
 

 

 

Zastupitelstvo Města Náchoda se usneslo dne 22. září 2014 vydat podle § 10 písm. a) a § 84 

odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně 

závaznou vyhlášku:  

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

 

Účelem této vyhlášky je v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku vytvořit 

opatření k ochraně veřejného pořádku, dobrých mravů, bezpečnosti ve městě a mravního 

vývoje dětí a mladistvých, a to prostřednictvím stanovení zákazu požívání alkoholických 

nápojů na vymezených veřejných prostranstvích na území města Náchoda.  

 

Článek 2 

Vymezení pojmů 

 

1) Veřejným prostranství jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, 

parky a další prostory přístupné každému bez omezení, sloužící obecnému užívání, a to 

bez ohledu na vlastnictví k danému prostoru. 

2) Alkoholickým nápojem se rozumí lihovina, víno a pivo. Alkoholickým nápojem se 

rozumí též nápoj, který není uveden ve větě první, pokud obsahuje více než                

0,5 objemového procenta alkoholu.  

 

Článek 3 

Vymezení zákazu požívání alkoholických nápojů 

 

1) Zakazuje se požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích ve vymezených 

lokalitách na území města Náchoda.  

2) Seznam vymezených lokalit, na které se vztahuje zákaz požívání alkoholických nápojů 

na veřejných prostranstvích, je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky. 

3) Je-li lokalita, kde je zakázáno používání alkoholických nápojů na veřejných 

prostranstvích, vymezena ulicemi, má se za to, že zákaz se vztahuje na veřejná 

prostranství uvnitř vymezeného území, a to včetně uvedených ulic.  

 

 

 

 

 



Článek 4 

Výjimky ze zákazu požívání alkoholických nápojů 

 

Ze zákazu požívání alkoholických nápojů na vymezených místech veřejného prostranství jsou 

vyjmuty: 

a) zahrádky a předzahrádky zařízení poskytujících hostinskou činnost, a to po dobu jejich 

provozu,  

b) prostory pro konání veřejných akcí (kulturní, sportovní, společenské akce, dále pak 

shromáždění apod.), je-li součástí akcí podávání nebo prodávání alkoholických nápojů,   

c) oslavy Silvestra a Nového roku ve dnech 31. prosince a 1. ledna.  

 

Článek 5 

Kontrola a sankce 

 

1) Kontrolu nad dodržováním této vyhlášky provádí Městská policie Náchod. 

2) Porušení jednotlivých ustanovení této vyhlášky bude postihováno podle zvláštního 

právního předpisu1. 

 

Článek 6 

Zrušovací ustanovení, účinnost 

 

1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2013 o zákazu požívání alkoholických nápojů 

na některých veřejných prostranstvích ze dne 11. listopadu 2013,  ve znění obecně 

závazné vyhlášky č. 5/2013 ze dne 16. prosince 2013. 

2) Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………        ………………….. 

    Jan Birke         Ing. Tomáš Šubert 

      starosta             místostarosta 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  

Sejmuto z úřední desky dne:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 



Příloha č. 1  obecně závazné vyhlášky č. 3/2014, o zákazu požívání alkoholických nápojů 

na některých veřejných prostranstvích 

 

Veřejná prostranství, na která se vztahuje zákaz požívání alkoholických nápojů: 

1) dětská hřiště, 

2) sportoviště, 

3) parky,  

4) autobusové zastávky, vlakové zastávky, 

5) areály škol a školských zařízení a jejich bezprostřední okolí, 

6) areály zdravotnických zařízení a jejich bezprostřední okolí, 

7) centrum města vymezené ulicemi a náměstími: 

Karlovo náměstí, ul. Weyrova, Masarykovo náměstí, ul. Tyršova, ul. Řezníčkova, část 

ul. Českých bratří mezi ul. Řezníčkovou a ul. Mlýnskou, ul. Parkány, ul. Hurdálkova,  

dále ulice a náměstí: 

ul. Kamenice včetně pasáží, ul. Jugoslávská od křižovatky s ul. Pražskou po křižovatku 

s ul. Podhorní, ul. Myslbekova, ul. Bílkova, Husovo náměstí, ul. Plhovská 

8) parkovací plocha za obchodními domy na Karlově náměstí, 

9) bezprostřední okolí Městského střediska sociálních služeb Marie, Penzionu pro 

důchodce Harmonie a Domova důchodců v Náchodě, 

10) bezprostřední okolí supermarketů a hypermarketů, 

11) zámecký kopec, 

12) autobusový terminál, vlakové nádraží, 

13) podchody pod tratí.  


