Město Náchod
Obecně závazná vyhláška č. 2/2018,
o zákazu konzumace alkoholických nápojů
na vymezených plochách veřejných prostranství
Zastupitelstvo města Náchoda se usneslo dne 18.06.2018 vydat podle ustanovení § 10 písm. a)
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném a účinném
znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Úvodní ustanovení
1) Cílem této vyhlášky je v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku vymezit
plochy veřejných prostranství, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje.
2) Veřejný pořádek v obvodu železniční dráhy je regulován zvláštním právním předpisem1.
Článek 2
Vymezení pojmů
1) Veřejnými prostranstvími 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 nápoj obsahující více než 0,5 % objemových ethanolu.
3) Konzumací alkoholických nápojů na veřejném prostranství se rozumí požívání
alkoholického nápoje nebo zdržování se na veřejném prostranství s otevřenou lahví
s alkoholickým nápojem anebo s jinou otevřenou nádobou s alkoholickým nápojem.
Článek 3
Zákaz konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích
Konzumace alkoholických nápojů je zakázána na plochách veřejných prostranství:
a)

vymezených v příloze č. 1 této vyhlášky,

b) autobusového terminálu a v okolí do 50 m od jakéhokoliv jeho nástupiště,
c)

zastávek veřejné linkové dopravy a městské autobusové dopravy a v okruhu do 50 m od
jejich označníků,

zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném a účinném znění, zejména § 22 odst. 3 písm. b), § 22 odst. 4 a § 50
odst. 1 písm. e) tohoto zákona
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d) nacházejících se v okolí do 50 m od budovy vlakového nádraží (mimo obvod železniční
dráhy),
e)

nacházejících se v okolí do 50 m od budov či přístřešků vlakových zastávek (mimo obvod
železniční dráhy),

f)

podchodů pod železniční dráhou,

g) nacházejících se v okolí do 50 m od budov:
a. škol a školských zařízení2,
b. zdravotnických zařízení3,
c. zařízení sociálních služeb4,
popř. též v okolí do 50 metrů od oplocení areálů těchto budov, jsou-li areály oploceny,
h) dětských hřišť a v okolí do 50 m od jejich oplocení, popř. v okruhu do 50 m od jakéhokoliv
jejich hracího prvku,
i)

sportovišť a v okolí do 50 m od jejich oplocení, popř. v okruhu do 50 m od jakéhokoliv
jejich cvičebního prvku,

j)

označených v Územním plánu Náchod5 jako „Plochy veřejných prostranství – veřejná
zeleň“6,

k) nacházejících se v okolí do 50 m od budov prodejen potravin, jejichž prodejní plocha
dosahuje alespoň 200 m2.
Článek 4
Výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů
Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství se nevztahuje na:
a)

dny 1. ledna, 31. prosince příslušného kalendářního roku,

b) restaurační zahrádky a předzahrádky, které jsou součástí provozoven, kde je v rámci jejich
provozní doby, provozována hostinská činnost7,
c)

veřejná prostranství v době konání veřejnosti přístupných akcí (kulturní, sportovní nebo
společenské akce, shromáždění apod.), je-li součástí akcí podávání nebo prodávání
alkoholických nápojů v souladu se zvláštním právním předpisem8.

§ 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, v platném
a účinném znění
3
zákon č. 372/2011, o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném a účinném znění
4
§ 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném a účinném znění
5
Územní plán Náchod byl vydán usnesením zastupitelstva města č. III/a dne 20.6.2016, formou opatření obecné
povahy č. 1/2016. územní plán je přístupný na webových stránkách města Náchoda, viz
https://www.mestonachod.cz/mesto/uzemni-plan/.
6
Plochy veřejné zeleně jsou v Územním plánu Náchod vyznačeny jak v jeho hlavním výkresu, tak i v jeho
koordinačním výkresu. V zákresu jsou vyznačeny zelenou barvou a označeny zkratkou „ZV“.
7
zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném a účinném znění a nařízení vlády č. 278/2008
Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, v platném a účinném znění
8
zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, v platném a účinném znění
2

Článek 5
Kontrola a sankce
1) Kontrolu dodržování povinností stanovených touto vyhláškou provádí Městská policie
Náchod.
2) Porušení povinností stanovených touto vyhláškou lze postihnout podle zvláštního právního
předpisu9.
Článek 6
Zrušovací ustanovení, účinnost
1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o zákazu požívání alkoholu na některých
veřejných prostranstvích ze dne 22. června 2015.
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

…………………….
Jan Birke
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
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zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v platném a účinném znění

…………………….
Ing. Pavla Maršíková
1. místostarostka

Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 2/2018 o zákazu konzumace alkoholických
nápojů na vymezených plochách veřejných prostranství

Konzumace alkoholických nápojů je ve smyslu čl. 3 písm. a) zakázána na plochách:
1) centra města vymezeného obvodově ulicemi a náměstími:
Karlovo náměstí, ul. Weyrova, Masarykovo náměstí, ul. Tyršova, ul. Řezníčkova, část ul.
Českých bratří mezi ul. Řezníčkovou a ul. Mlýnskou, ul. Mlýnská, ul. Parkány, ul. Hurdálkova,
tzn. jak na plochách těchto ulic a náměstí, tak na plochách, které jsou těmito ulicemi
a náměstími ohraničeny,
2) ulic, náměstí a nábřeží:
ul. Kamenice včetně pasáží, ul. Jugoslávská od křižovatky s ul. Pražskou po křižovatku s ul.
Podhorní, ul. Myslbekova, ul. Bílkova, Husovo náměstí, ul. Plhovská, ul. Tepenská, ul. Za
Teplárnou, ul. Borská, ul. Palachova, Denisovo nábřeží, Mánesovo nábřeží, ul. Pod Vyhlídkou,
nepojmenovaná ulice odbočující z ul. Bartoňova cca 25 m od křižovatky s ulicí Pod Vyhlídkou
(souřadnice GPS 50.4059225N, 16.1663739E), ul. Zámecká,
3) parkoviště za obchodními domy na Karlově náměstí, tedy pozemku st. p. č. 159/1 v k. ú.
Náchod, pozemku p. č. 83/14 v k. ú. Náchod a pozemku st. p. č. 163/2 v k. ú. Náchod,
4) v okolí do 50 m od budovy Kaple Panny Marie, tedy od budovy, která je součástí pozemku
st. p. č. 390 v k. ú. Náchod,
5) v okolí do 50 m od areálu pivovaru Primátor, tedy od areálu budovy čp. 130 v ulici
Dobrošovská v Náchodě.

