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 Město Kojetín  

Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, 

kterou se zakazuje konzumace alkoholických nápoj ů na veřejném 
prostranství 

 

Zastupitelstvo města Kojetín vydává dne 
19. 06. 2012 v souladu s ustanovením 
§ 10 písm. a), § 35 a § 84 odst. 2 
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o 
obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, tuto obecně 
závaznou vyhlášku. 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

Touto obecně závaznou vyhláškou se 
v rámci zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku vymezují některá 
místa veřejného prostranství na území 
města Kojetína, na kterých se zakazuje 
konzumace alkoholických nápojů a 
zjevné umožňování konzumace 
alkoholických nápojů.  

Článek 2 
Vymezení pojm ů 

(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 prostoru1. 

(2) Konzumací alkoholických nápojů2 

na veřejném prostranství se rozumí 
požívání alkoholického nápoje nebo 
zdržování se na veřejném prostranství 
                                                           
1 § 34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
2 § 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 

s otevřenou lahví anebo jinou nádobou 
s alkoholickým nápojem. 

(3) Zjevným umožňováním konzumace 
alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství se rozumí rozlévání 
alkoholických nápojů nebo výdej otevřené 
lahve nebo jiné nádoby s alkoholickým 
nápojem.  

 

Článek 3 
Zákaz konzumace alkoholických 

nápoj ů na veřejném prostranství 

(1) K zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku se zakazuje konzumace 
alkoholických nápojů a zjevné umožňování 
konzumace alkoholických nápojů na 
uvedených plochách veřejného prostranství 
ve městě Kojetíně:  

A. Masarykovo náměstí 

B. náměstí Dr. E. Beneše 

C. Tržní náměstí 

D. prostranství u supermarketu Albert 
na ulici Olomoucká 

E. park na ul. Palackého 

F. park na náměstí Svobody 

G. park na ulici Svatopluka Čecha 

H. park na náměstí Republiky 

I. dětské hřiště a sportoviště na ulici 
Polní a v okruhu 10m od nich 

J. prostor kryté čekárny na autobusové 
zastávce na ulici Vyškovská 

K. prostranství v okolí školní jídelny, 
mateřské školy a gymnázia, 
ohraničené ulicemi Hanusíkova, 6. 
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května a Chytilova, po prostor za 
budovou školní jídelny 

L. ulice 6. května 

M. ulice Nádražní 

N. prostranství v okolí Husova sboru 
Církve československé husitské 
mezi ulicí Husova a parkem na ulici 
Palackého 

O. Komenského náměstí. 

 

(2) Uvedené plochy veřejného 
prostranství jsou graficky znázorněny 
v přílohách č. 1 a 2, které jsou nedílnou 
součástí této obecně závazné vyhlášky.  

Článek 4 
Místa a akce, na n ěž se zákaz 

nevztahuje 

Zákaz požívání alkoholických nápojů se 
nevztahuje: 

a. na prostory restauračních předzahrádek, 
které jsou součástí restauračních 
zařízení a to po dobu provozu 
předzahrádky 

b. na dny 1. ledna a 31. prosince každého 
kalendářního roku 

c. na prostory, na kterých se konají 
kulturní, sportovní, reklamní či jiné akce 
přístupné veřejnosti.  

Článek 5 
Účinnost 

Tato Obecně závazná vyhláška nabývá 
účinnosti dne 13. 07. 2012. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ing. Jiří Šírek v.r. 
starosta 

 
 
 
 
 
 
 

Ing. Ilona Kapounová v.r. 
místostarostka 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce:  27. 06. 2012   
Sejmuto z úřední desky:   16. 07. 2012 
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Příloha č. 1 OZV č. 4/2012 
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Příloha č. 2 OZV č. 4/2012 
 


