Město Dobruška
Zastupitelstvo města Dobruška
Obecně závazná vyhláška města Dobruška č. 1/2020, kterou se zakazuje
požívání alkoholických nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích
Zastupitelstvo obce města Dobruška se na svém zasedání dne 16. 12. 2020 usnesením
č. ZM 28/13/2020 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a ustanovení
§ 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Předmět a cíl
1) Předmětem této obecně závazné vyhlášky je zákaz požívání alkoholických nápojů‚ neboť
se jedná o činnost, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být
v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.
2) Cílem této obecně závazné vyhlášky je v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku vymezit některá místa veřejného prostranství, na kterých se zakazuje konzumovat
alkoholické nápoje a tím vytvořit opatření směřující k ochraně veřejného pořádku a dobrých
mravů zejména u dětí a mladistvých.

Čl. 2
Vymezení pojmů
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) 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.2
Čl. 3
Zákaz požívání alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích
1) Požívání alkoholických nápojů a zdržování se s otevřenou nádobou s alkoholickým
nápojem (dále jen „zákaz požívání alkoholických nápojů“) je zakázáno na veřejných
prostranstvích vymezených v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky.
2) Dále se zakazuje se konzumace alkoholických nápojů na všech autobusových zastávkách
na území města Dobrušky a ve vzdálenosti 60m od nich.

ustanovení § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
ustanovení § 2 písm. k) 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
1

2

3) Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů v okruhu 100 m od budov škol a školských
zařízení.
4) Zakazuje se konzumace alkoholu na dětském hřišti, umístěném na pozemku parc.
č. 2120/1 v k. ú. Dobruška v ulici Orlická a Za Univerzitou.
5) Zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství dle čl. 3 odst. 1) (dále jen
„zákaz“) se nevztahuje na dny 1. ledna a 31. prosince.
6) Zákaz se nevztahuje na restaurační zahrádky a předzahrádky, které jsou součástí
restauračních zařízení.
7) Zákaz se nevztahuje na konzumaci alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích při
konání kulturních a jiných akcí pořádaných nebo spolupořádaných městem Dobruška či
obdobných akcích oznámených městu Dobruška.
Čl. 4
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2014 o zákazu požívání alkoholických
nápojů na veřejném prostranství, ze dne 12.06.2014.

Čl. 5
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

.............................
Ing. Petr Lžíčař, v. r.
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 06.01.2021
Sejmuto z úřední desky dne: 25.01.2021

...................................
Miroslav Sixta, v. r.
místostarosta

Příloha č. 1
Veřejná prostranství, na kterých je zakázáno požívání alkoholických nápojů:
- ulice Malá kostelní
- ulice Laichterova
- ulice Solnická
- ulice Nádražní
- Archlebovy sady
- Šubertovo náměstí
- Náměstí F. L. Věka
- podloubí na parc. č. 37/1
- Na Budíně
- Komenského
- Čs. odboje
- Poddomí - Novoměstská
- Pulická
- Školní
Konkrétně se jedná o veřejná prostranství na těchto pozemcích: parc. č. 2710/2, 2710/4, 2710/5,
2710/22, 2710/24, 2710/25, 2710/23, 260/3, 265, 266, 267, 202, 203, 204/4, 204/5, 204/6, 205, 207/2,
208/2, 2710/7, 2708, 2709, 2747, 900, 900/1, 900/2, 2730/2, 2730/3, 50/1, 41, 2707, 2706/2, 2706/1,
2706/3, 2706/4, 2857/1, 71, 72, 76, 77, 78/7, 2731/1, 109, 110, 704/, 703, 2725, 2973/7, 2753, 750,
751, 752, 754/2 vše v k. ú.Dobruška + 37/1, 2728/1, 2941/3,60/1, 60/2, 60/3, 60/4, 61/5, 61/7, 2710/6,
90, 2731/2, 91, 100/2, 2726, 2938/3, 2940, 2754, 556, 2721/1, 2727, 2730/1, 2857/1, 225, 226, 78/6,
74, 75, 73/3, 73/2, 73/1.

