
Statutární město Prostějov 
Zastupitelstvo města Prostějova 

 
ÚPLNÉ ZNĚNÍ 

  

 
Obecně závazná vyhláška města Prostějova 

č.   10/2009  o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství ve znění 

obecně závazné vyhlášky č. 2/2011, obecně závazné vyhlášky č. 4/2011, obecně závazné 

vyhlášky č. 9/2013, obecně závazné vyhlášky č. 2/2015, obecně závazné vyhlášky 

č. 3/2015 a obecně závazné vyhlášky č. 4/2019 

 

 

Zastupitelstvo města Prostějova se v souladu s ust. § 10 písm. a), § 35 a ust. § 84 odst. 2 písm. 

h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o obcích“) vydalo na svém zasedání dne 10.11.2009 tuto obecně závaznou vyhlášku 

(dále jen „vyhláška“) 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

 

Cílem této obecně závazné vyhlášky je v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného 

pořádku  na území města Prostějova vymezit některé plochy veřejného prostranství, na 

kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje a vytvořit tak opatření směřující 

k zachování veřejného pořádku, ochraně občanů, zejména dětí a mladistvých (do 18 let věku), 

před negativními jevy provázejícími konzumaci alkoholu.  

 

Čl. 2 

Vymezení pojmů 

 

Veřejným prostranstvím  jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky 

podchody, nadchody, lávky, pasáže, sportoviště, dětské koutky a další prostory přístupné 

každému bez omezení, sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k danému 

prostoru.
1
) 

 

Čl. 3 

Zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejném prostrantsví 

 

(1) Zakazuje se konzumace aloholických nápojů 
2
) na vymezených plochách veřejného 

prostranství ve městě Prostějově. 

(2)  Konzumací alkoholických nápojů na veřejném prostranství se rozumí požívání 

alkoholického nápoje nebo zdržování se na veřejném prostranství s otevřenou lahví anebo 

jinou nádobou s alkoholickým nápojem  

(3)Vymezené plochy veřejného prostranství se zákazem požívání alkoholických nápojů na 

veřejném prostranství jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této vyhlášky. 

(4) Na území města se dále zakazuje konzumace alkoholických nápojů: 

                                            
1
 § 34  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

2
 § 2 písm. f) zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, v platném 

znění 



a) na zastávkách, nástupištích, přístřešcích a čekárnách veřejné silniční dopravy a městské 

hromadné dopravy, 

b) na veřejně přístupných zařízeních sportovišť a dětských hřišť a pískovišť a v okruhu  

    100 metrů od nich, 

c) na veřejných prostranstvích, která se nacházejí v okruhu do 100 metrů od budov škol 

a školských zařízení
3
),  zdravotnických zařízení 

4
) a zařízení sociálních služeb 

5
). 

     

         

Čl. 4 

Veřejná prostranství a akce, na něž se zákaz nevztahuje 

 

(1) Zákaz se nevztahuje na konzumaci alkoholických nápojů: 

a) v zahrádkách a předzahrádkách zařízení poskytujících hostinskou činnost, a to po 

dobu jejich provozu, 

b) v prostorech bezprostředně přiléhajících k prodejním stánkům a prodejním místům 

v tržnici, kde je povolen prodej alkoholických nápojů, a to po dobu prodeje, 

c) ve dnech 31. prosince a 1. ledna. 

 

(2) Rada města může svým usnesením na základě žádosti udělit výjimku ze zákazu 

konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství při konání kulturních, sportovních 

či jiných akcí.  

 

(3) Žádost o výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů musí obsahovat: 

a) Jméno, příjmení a trvalý pobyt fyzické osoby nebo název (obchodní firmu), sídlo 

a identifikační číslo právnické osoby - pořadatele akce, 

b) označení druhu akce, datum konání, počátek, konec a místo konání, 

c) předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní, 

d) způsob zabezpečení pořadatelské služby. 

 

(4) Žádosti o výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů  podle vzoru uvedeného 

v příloze č. 2 této vyhlášky se podávají písemně na adresu: Magistrát  města  Prostějova, 

odbor kancelář primátora, nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov. 

 
 

Čl. 5 

Kontrola a sankce 

 

Porušení jednotlivých ustanovení této obecně závazné vyhlášky  bude postihováno podle 

zvláštního právního předpisu
6
.  

 

 

Čl. 6 

                                            
3
 § 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský 

zákon), 
4
 Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních 

službách), v platném znění 
5
 § 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 

6
 § 4 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v platném znění 

 
 
 
 



Závěrečná ustanovení 

 

(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení. 

(2) Obecně závazná vyhláška č. 10/2009  byla změněna obecně závaznou vyhláškou 

č. 2/2011 schválenou usnesením zastupitelstva města č.10007 ze dne  15.2.2011, 

obecně závaznou vyhláškou č. 4/2011 schválenou usnesením zastupitelstva města 

č. 10149 ze dne 20.9.2011, obecně závaznou vyhláškou č. 9/2013 schválenou 

usnesením zastupitelstva města č. 13200 ze dne 5.11.2013, obecně závaznou 

vyhláškou č. 2/2015 schválenou usnesením zastupitelstva města č. 15082 ze dne 

13.4.2015, obecně závaznou vyhláškou č.3/2015 schválenou usnesením zastupitelstva 

č. 15180 ze dne 8. 6. 2015 a obecně závaznou vyhláškou č. 4/2019 schválenou 

usnesením zastupitelstva města č. 19109 ze dne 3. 5. 2019. 

   

 

 

 

      Mgr. František Jura v. r.                                                    Mgr. Jiří Pospíšil v. r.   

             primátor                                                                     1. náměstek primátora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 

K obecně závazné vyhlášce města Prostějova č. 10/2009 o zákazu požívání alkoholických 

nápojů na veřejném prostranství  

 

Slovní stanovení veřejných prostranství na území města, na kterých se zakazuje 

konzumace alkoholických nápojů 

 

Náměstí a ulice 

1. nám. T. G. Masaryka 

2. náměstí E. Husserla 

3. ulice kpt. Nálepky, část Vrahovice, obec Prostějov od křižovatky u sídliště Svornosti 

po křižovatku s ulicí Smetanovou 

4. Žižkovo náměstí 

5. Pernštýnské náměstí 

6. Lužická ulice, vnitroblok mezi ulecemi Budovcova, Olomoucká a Lužická 

7. ulice Určická 

 

 

Veřejná zeleň 

1. parčík na náměstí Spojenců 

2. biokoridor Hloučela – celý lesopark 

3. parčík u hřiště na basketbal na ulici Tylova 

4. okolí rybníka Na  hrázi 

5. okolí rybníka na ulici Západní 

6. parčík u Domu služeb, Vrahovická č. 83, vymezený p.č. 768/2 k.ú. Vrahovice, obec 

Prostějov 

 

 

Parky 

1. Smetanovy sady 

2. Kolářovy sady 

 

 

Další prostory 

1. veřejné prostranství v okruhu do 100 m od  obchodního domu SM Družba,  Albert, 

nákupní centrum Haná, PENNY MARKET, prodejna Večerka na ulici Vodní , 

večerka „U Babinky“ na ulici Vrahovická 

2. veřejné prostranství a parkoviště na ulici Mathonova, venkovní areál nemocnice 

3. veřejné prostranství do 100 m od OC Zlatá Brána 

4. prostory městské tržnice 

5. okolí do 50 m od hlavního nádraží ČD, na ulici Janáčkova 

6. okolí do 50 m od prodejní zóny s prodejnami Lídl a obchodní pasáže Anděl, na ulici 

Anenská 

7. okolí do 50 m od prodejní zóny s prodejnami Kik, Lidovka, nábytek Paul, Alpine Pro, 

Oresi kuchyně, Okay elektro, na ulici Plumlovská 

8. okolí do 50 m od prodejny Spar, nově HM Albert, na ulici Plumlovská 

9. 10 m od zastávek MHD 
 
 

 

 



Příloha č. 2 

K obecně závazné vyhlášce města Prostějova o zákazu konzumace alkoholických nápojů  
 
 
Vzor žádosti o výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů 
 
 

 
Magistrát města Prostějova 
Odbor kancelář primátora 
Nám. T.G. Masaryka 130/14  
Prostějov 

 

 

 
Žádost o výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů 

 

  

1. jméno a příjmení nebo obchodní firma 
nebo název, a IČ pořádající osoby 
 

 

2. bydliště nebo sídlo pořádající osoby 
 

 

3.  označení druhu akce (hudební, 
jednorázová, opakující se) 
 

 

4.  doba a místo konání akce nebo období 
pořádání akcí, na které je požadována 
výjimka 
 

 

5.  počátek a konec akce 
 

 

6. předpokládaný počet osob, který se akce 
zúčastní  
 

 

7. počet členů pořadatelské služby, příp. 
jakým způsobem bude zajištěn pořádek na 
akci 
 

 

8. odpovědný zástupce pořadatele (jméno, 
příjmení, kontakt) 
 

 

  

  

Souhlasím s výkonem činnosti odpovědného 
zástupce pořadatele výše uvedené akce 
(vlastnoruční podpis osoby)  
 

 

  

V Prostějově dne  

Podpis pořádající osoby  
 

 



 
 

 


