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MĚSTO OSTROV 

Zastupitelstvo města Ostrov 

 

Obecně závazná vyhláška č. 5/2021, 

o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství 

 

Zastupitelstvo města Ostrov se na svém zasedání dne 15. prosince 2021 usnesením č. 175/21 

usneslo vydat v souladu s ust. § 10 písm. a) a d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydat tuto obecně 

závaznou vyhlášku. 

 
Čl. 1 

Předmět a cíl 

 

(1)  Předmětem této vyhlášky je vytvořit opatření směřující k ochraně veřejného pořádku, 

ochraně občanů, zejména dětí a mladistvých, před negativními jevy provázejícími 

konzumaci alkoholu a užívání omamných a psychotropních látek, vedoucí k vandalismu 

a projevům násilí, způsobilým i ohrozit veřejný pořádek, dobré mravy, mravní výchovu 

dětí a mládeže, bezpečnost, zdraví a majetek ve městě. 

 
(2) Cílem této vyhlášky v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku je 

vymezit některá místa veřejného prostranství, na kterých se zakazuje konzumace 

alkoholických nápojů. 

 
Čl. 2 

Vymezení pojmů 

 

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

podchody, nadchody a další prostory přístupné každému bez omezení tedy sloužící obecnému 

užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. 
1)

 

 
Čl. 3 

Zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství 

 

(1) Zakazuje se konzumace alkoholu na vymezených plochách veřejného prostranství ve 

městě Ostrov. 

 
(2)   Vymezené plochy se zákazem požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství 

jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této vyhlášky. 
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(3)   Zákaz konzumace alkoholu se nevztahuje: 

a. při  poskytování  pohostinských  služeb  včetně  provozování  cukráren,  kaváren a 

vináren, pokud v rámci těchto služeb jsou prodávány alkoholické nápoje na částech 

veřejných prostranství, která se nacházejí před stálými  provozovnami těchto 

podnikatelů a jsou určeny k tomuto účelu, 

b. při stánkovém prodeji uskutečňovaném při veřejných akcí (poutě, zvláštní trhy apod.) 

 

 

Čl. 4 

Zrušovací ustanovení 

 

Touto  obecně  závaznou  vyhláškou  se  ruší  obecně  závazná  vyhláška  č.  5/2014, o zákazu 

požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, která nabyla účinnosti dne 1. října 2014. 

 

Čl. 5 

Závěrečná ustanovení 

 

Tato  obecně  závazná  vyhláška  se  vztahuje  pouze  na  veřejná  prostranství  vyjmenovaná 

v příloze č. 1 této vyhlášky. 

Čl. 6 

Účinnost 

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2022. 

 

 

 

 
............................. ............................... 

Ing. Marek Poledníček, v. r. Ing. Jan Bureš, DBA, v. r. 

místostarosta starosta 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  

Sejmuto z úřední desky dne: 

Zveřejnění obecně závazné vyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím dálkový 

přístup. 
 

1) § 34 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
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Příloha č. 1 

Vymezení míst, kde je zákaz požívání alkoholu na veřejném prostranství: 

a) Jáchymovská  –  Nádražní  –  Karlovarská  –  Staroměstská  –  Klášterní  – 

Hroznětínská, 

b) prostor u supermarketu PENNY, st. p. č. 2876, p. p. č. 485/3, 

c) Krušnohorská – Masarykova – Zahradní – Družební, 

d) Krušnohorská – Lipová – Halasova, 

e) Sládkova – Na Příkopě – Krušnohorská – Studentská, 

f) Lidická – S. K. Neumanna – Myslbekova – Mánesova, 

g) Lidická – Mánesova – Hlavní třída – Komenského, 

h) prostor  Mírového  náměstí  včetně  autobusových  zastávek,  p.  p.  č.  224/36, 

222/31, 

i) Hlavní třída – Štúrova – Májová – Palackého, 

j) Hlavní třída – Masarykova – Májová – Kollárova, 

k) Májová – Štúrova – Severní – Masarykova, 

l) Májová – Luční – Severní – Štúrova, 

m) prostor u supermarketu PENNY (bývalý DISKONT PLUS) st. p. č. 2910, p. p. 

č. 511/5, 

n) prostor u supermarketu NORMA, st. p. č. 2916, p. p. č. 1034/5, 1034/6, 

o) prostor před obchody v Krušnohorské ulici, 

p) prostor autobusových zastávek na Jáchymovské ulici, p. p. č. 951/2, 2550/2, 

q) prostor u supermarketu LIDL, st. p. č. 3145, p. p. č. 1132/21, 

r) prostor u supermarketu TESCO, st. p. č. 3176, 3177, p. p. č. 896/23 až 895/28, 

s) prostor u Večerky (bývalé Nápoje), st. p. č. 2817, část p. p. č. 224/27 před 

Večerkou, 

t) prostor SPŠ Ostrov, st. p. č. 1080, část p. p. č. 224/552 parkoviště a okolí SPŠ 

Ostrov, 

u)  prostor před domy č. p. 617 a 618, části p. p. č. 224/478, 224/108 a 224/75, 

v) prostor Večerky, st. p. č. 814, část p. p. č. 224/11 okolí Večerky, 

w) prostor mezi ulice Nerudova – Hlavní třída – Tylova ulice – č. p. 733 – park 

Oty Hofmana, 

x) prostor kolem „Herny 999“ č. p. 1207 v Májové ulici, 

y) Hlavní třída v celé její délce, 

z) prostor skateparku a bezprostřední okolí. 


