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Město Velká Bystřice 
Zastupitelstvo města Velká Bystřice 

Obecně závazná vyhláška 
č. 1/2021, 

o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství  

Zastupitelstvo města Velká Bystřice se na svém zasedání dne 20. 9. 2021 usnesením č. UZ/17/10/2021 
usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 písm. a) zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými 
účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. 
h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně 
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

(1) Předmětem této vyhlášky v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku je 
vymezit některá místa veřejného prostranství, na kterých je zakázáno konzumovat alkoholické 
nápoje 

(2) Cílem vyhlášky je zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku dle ustanovení 
§ 10 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

Čl. 2 
Základní pojmy 

(1) Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a 
další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez 
ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.1: 

(2) Konzumací alkoholických nápojů2 na veřejném prostranství se rozumí požívání alkoholického 
nápoje nebo zdržování se na veřejném prostranství s otevřenou lahví nebo jinou nádobou 
s alkoholickým nápojem. 

 

 
1 § 34 zákonač. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
2 § 2 písm f) zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů 
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Čl. 3 
Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství 

Je zakázáno konzumovat alkoholické nápoje na dále uvedených místech veřejného 
prostranství ve městě Velká Bystřice:  

(a) na Zámeckém náměstí,  

(b) v parcích, 

(c) na dětských hřištích, 

(d) na veřejně přístupných sportovištích, 

(e) u školy a školských zařízení a v okruhu 100 metrů od jejich hlavního vchodu, 

(f) na kostelním návrší 

Zákres s upřesněním veřejných prostranství obsahuje Příloha č. 1 vyhlášky. 

Čl. 4 
Výjimky ze zákazu 

(1) Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství neplatí ve dnech 
31. prosince a 1. ledna. 

(2) Zákaz konzumace alkoholických nápojů se nevztahuje na restaurační předzahrádky, které jsou 
součástí restauračních zařízení, případně jiných provozoven.  

(3) Zákaz konzumace alkoholických nápojů se nevztahuje na příležitostnou konzumaci 
alkoholických nápojů při slavnostech, tradičních akcích, výročních trzích a jim podobných akcí 
zařazených do kulturních cyklů Hanácký rok v Bystřici® a Bystřice napříč žánry pro daný 
kalendářní rok, které jsou zveřejněné na webových stránkách města Kalendář akcí 
(velkabystrice.cz). 

Čl. 5 
Účinnost 

 Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

 

 

 
  
                  Mgr. Ivo Slavotínek     Ing. Marek Pazdera  
                     místostarosta         starosta  
 
 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  

 

Sejmuto z úřední desky dne: 
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Příloha č. 1 OZV 1/2021 

 


