
 

 

Obecně závazná vyhláška města Holešova č. 2/2012  
o zákazu konzumace alkoholických nápojů  

na některých veřejných prostranstvích 
 

 

 

Zastupitelstvo města Holešova se na svém zasedání dne 25. 6. 2012 usneslo vydat na základě ustanovení § 
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: 

 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

Cílem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“) je stanovit v rámci zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku na území města Holešova veřejná prostranství1), na kterých se zakazuje 
konzumace alkoholických nápojů2) a zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů. Konzumace 
alkoholických nápojů a zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích 
jsou činnosti, které mohou narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu s dobrými mravy, zejména s mravní 
výchovou dětí a mládeže, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.  

 
 

Článek 2 
Vymezení některých pojmů 

(1) 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. 

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

 
 

Článek 3 
Vymezení veřejných prostranství, na kterých se zakazuje konzumace alkoholických nápojů a zjevné 

umožňování konzumace alkoholických nápojů 

(1) Na území města Holešova se zakazuje konzumace alkoholických nápojů a zjevné umožňování 
konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích: 

a) v místech, kde se nacházejí veřejně přístupná zařízení dětských hřišť,  
b) v místech, která se nacházejí do 50 metrů od veřejně přístupných zařízení dětských hřišť a budov 

škol a školských zařízení, 
c) na území městské památkové zóny Holešov, a to na nám. Dr. E. Beneše, nám. F. X. Richtra, nám. 

Sv. Anny, na ulicích Malá a Zámecká, ve Smetanových sadech a v zámecké zahradě, 
d) na území Amerického parku, 
e) na území všetulského parku (u pomníku padlým v 1. a 2. světové válce), 
f) na území Švehlových sadů, 
g) na území Parku u staré benzinky (park u kruhového objezdu mezi ulicemi Masarykova a 

Očadlíkova),  
h) na území autobusového a vlakového nádraží, 
i) v uličce od 1. Základní školy k ulici Plačkov, 
j) v uličce od autobusového nádraží k prodejně Albert (stezka pro chodce a cyklisty), 
k) v okruhu 100 metrů od nákupních center s výjimkou promoakcí. 

 



 
 
 
 

 (2) Ustanovení odst. 1 se nevztahuje na konzumaci alkoholických nápojů a zjevné umožňování konzumace 
alkoholických nápojů  

a) na prostory zahrádek a předzahrádek umístěných u restaurací, cukráren a kaváren provozovaných 
v souladu s platnými právními předpisy, a to po dobu provozu těchto zahrádek a předzahrádek, 
b) na dny 31. prosince a 1. ledna, 
c) na akce pořádané v zámecké zahradě a 
d) na aktivity konané na nám. Dr. E. Beneše, nám. Sv. Anny a ve Smetanových sadech podléhající 
ohlašovací povinnosti dle obecně závazné vyhlášky města Holešova o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství.  

 
 
 

Článek 4 
Výjimky 

(1) Výjimku z této vyhlášky může v odůvodněných případech povolit Rada města Holešova. 

(2) V rozhodnutí Rady města Holešova o povolení výjimky musí být uvedeno: 
a) na kterou část veřejného prostranství se výjimka vztahuje, 
b) po jakou dobu je výjimka účinná a 
c) pro jaký účel se výjimka uděluje. 

 
 

Článek 5 
Závěrečná ustanovení 

(1) Porušování této vyhlášky bude postihováno dle obecně závazných právních předpisů3). 

(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 8. 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
                  otisk razítka 
 
.....................................                                                                                       …..................................... 
     Mgr. Rudolf Seifert, v. r.                                           PaedDr. Zdeněk Janalík, v. r. 
           místostarosta                                                                      starosta 
  
 
 

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. 
3) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 
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