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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 

Města Mnichovo Hradiště 

č. 1/2020 

o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství 

Zastupitelstvo města Mnichovo Hradiště se v souladu s ustanovením § 10 písm. a), § 35, § 84 
odst. 2 písm. h), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, na svém zasedání dne 24.06.2020 usnesením č. 64, usneslo vydat tuto obecně 
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):   

 
Čl. 1 

Úvodní ustanovení 
 

Cílem této vyhlášky je v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území 
města Mnichovo Hradiště 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 
 

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

 
Čl. 3 

Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství 
 
1) Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů1 na veřejných prostranstvích vymezených 

v přílohách této vyhlášky (č. 1 - textové vymezení, č. 2 - grafické vymezení). 
2) Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích dle odst. 1, se 

nevztahuje: 
a. na dny 31. prosince a 1. ledna,  
b. na prostory povolených zahrádek a předzahrádek umístěných u provozoven a to po 

dobu jejich provozu, 
c. kulturní, sportovní a jiné společenské akce ohlášené městu Mnichovo Hradiště. 

 
Čl. 4 

Sankce 
 

1) Dohled nad dodržováním této vyhlášky provádí městská policie Mnichovo Hradiště. 
2) Porušování povinností stanovených touto vyhláškou bude postihováno podle zvláštních 

právních předpisů2. 

 
 
 

 
1 § 2 písm. f) zákona č. 65/2017 o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění 
pozdějších předpisů 
2 zákon č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 
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Čl. 5 
Závěrečná ustanovení 

 
1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Mnichovo 

Hradiště č. 1/2019 ze dne 12.06.2019, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na 
veřejném prostranství. 

2) Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 
 
 
 
 
           ________________________ 

 
 
 
 
        ____________________________ 

Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D. 
Starosta města 

 
 
 
 

Ing. Jan Mareš 
Místostarosta města 

Vyvěšeno dne: ___________     Sejmuto dne: ___________ 

 

 

Příloha č. 1 OZV č. 1/2020  
Textové vymezení veřejných prostranství, na nichž se zakazuje konzumace 
alkoholických nápojů 
 
Vymezené plochy veřejného prostranství v Mnichově Hradišti, na kterých se zakazuje 

konzumovat alkoholické nápoje (grafické vymezení viz příloha č. 2 OZV č. 1/2020)  

- Masarykovo náměstí 

- Veřejné prostranství vymezené částmi ulic Poříčská, Máchova a Masarykovo náměstí 

- Veřejné prostranství kolem objektu prodejny COOP mezi ulicemi Turnovská, Lidická 

a Hřbitovní 

- Park mezi ulicemi Sokolovská a Matušova 

- Veřejný prostor od křižovatky ulic Arnoldova a Zámecká po křižovatku ulic Zámecká 

a 1. máje, vč. prostoru kolem č.p. 88 v ul. Havlíčkova 

- Část ulice 1. máje od křižovatky s ulicemi Sokolovská a Příčná po křižovatku s ulicemi Na 

Příkopech a Zámecká 

- Park vymezený ulicemi Svatopluka Čecha, Víta Nejedlého a areálem Sokolovny 

- Veřejný prostor vymezený budovou provozoven a komunikací mezi ulicemi Jaselská, 

V. Nejedlého a ČSLA 

- Park v ulici Šlikova, vč. přiléhající komunikace 

- Dětské hřiště V. Nejedlého - ČSLA (vedle bytového domu č.p. 1140, 1141) 

- Část ulice I. Olbrachta od křižovatky s ul. Harantova po křižovatku s ulicí Šlikova, vč. 

přiléhající kaštanové aleje 

- Veřejné prostranství kolem kina vymezené ulicemi J. Švermy, I. Olbrachta a Kaplířova 

- Veřejný prostor před budovou ČD, vč. přilehlého parku směrem ke kinu, vymezený ulicemi 

I. Olbrachta, J. Švermy a Dvořákova za křižovatku s ulicí Žižkova 

- Veřejné prostranství v ulici Víta Nejedlého v úseku od Masarykova náměstí po křižovatku 

s ulicemi Jana Švermy a Svatopluka Čecha 

- Veřejné prostranství v ulici Víta Nejedlého, které se nachází ve vnitrobloku mezi bytovými 

domy č.p. 920, 921, 942, 943 944, 945 a 946 


