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Obecně závazná vyhláška města Český Brod č. 1/2014 o zákazu 
požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Zastupitelstvo města Český Brod se usneslo dne 23.04.2014 vydat podle § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek 1
Základní ustanovení

1) Cílem této obecně závazné vyhlášky je v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
vymezit některá místa veřejného prostranství, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické 
nápoje, a tím vytvořit opatření směřující k zamezení nárůstu negativních společenských jevů, 
spočívajících v činnostech působených jednáním fyzických osob pod vlivem alkoholu.

2) Požívání alkoholických nápojů[1]) je činností, která by mohla narušit veřejný pořádek ve městě
nebo mohla být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku. Pod pojmem 
požívání se rozumí i zdržování se na veřejném prostranství s otevřenou lahví nebo jinou nádobou s 
alkoholickým nápojem.

Článek 2
Zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

1) Na území města Český Brod se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných 
prostranstvích[2]) nebo jejich částech uvedených v příloze k této vyhlášce.

2) Na území města Český Brod se dále zakazuje požívání alkoholických nápojů:

a. v okruhu 100 metrů od škol a školských zařízení[3]),
b. na dětských hřištích a pískovištích.

3) Zakazuje se rovněž požívání alkoholických nápojů v prostoru nástupních ostrůvků nebo 
samostatných nástupišť veřejné dopravy. V případě umístění zastávky u hrany chodníku zákaz platí 
ještě 5 metrů za označníkem a 5 metrů za koncem zastávky, a to vždy v celé šíři chodníku. Není-li 
konec označen, zákaz platí 65 metrů od označníku do prostoru zastávky.

           
Článek 3

Místa a akce, na něž se zákaz nevztahuje

1) Zákaz se nevztahuje:
a. na prostory restauračních předzahrádek, a to pouze po dobu jejich provozu,
b. na prostory u stánků s občerstvením v tržnicích, tržních místech a trzích, kde je povolen 

prodej alkoholických nápojů tržním řádem. 



Město Český Brod | telefon: 321 612 111 | IČ: 00235334 | DIČ: CZ00235334 | www.cesbrod.cz | cesbrod@cesbrod.cz
bankovní spojení: KB a. s. Kolín, pobočka Český Brod | č.ú.: 9294910237/0100

2) Zákaz se rovněž nevztahuje na prostor, ve kterém se koná kulturní nebo sportovní akce pořádaná, 
spolupořádaná nebo podléhající ohlášení městu Český Brod. Těmito akcemi zejména jsou posvícení, 
silvestrovské a novoroční oslavy.

Článek 4
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Otisk úředního razítka

Bc. Jakub Nekolný Mgr. Pavel Janík 
starosta města                               místostarosta města

[1]) § 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.
[2]) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
[3]) § 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Vyvěšeno: 30.04.2014

Předpokládaná doba sejmutí: 16.05.2014

Sejmuto:
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Příloha č. 1 k OZV č. 1/2014

Veřejná prostranství nebo jejich části, na nichž je ve městě Český Brod zakázáno požívání alkoholických 
nápojů

Český Brod
1. náměstí Husovo,
2. náměstí Arnošta z Pardubic,
3. park Škvárovna (ohraničen ulicemi Jugoslávská, Za Svitávkou a Moravská),
4. Městský park (ohraničen ulicemi Podskalí, Havlíčkova, Jungmannova, Tuchorazská a říčkou 

Šemberou – „Hálova zahrada“),
5. okolí Pivovarského rybníku,
6. volně přístupná část areálu nemocnice,
7. prostranství mezi ulicemi Sokolská, Nábřežní, K Dolánkám, Tuchorazská a Na Kutilce,
8. parčík na Škvárovně (ohraničen ulicí Ruská a Klučovská),
9. prostor nádraží a přednádraží,
10. ulice Žitomířská,
11. ulice Krále Jiřího,
12. ulice Jana Kouly,
13. ulice Prokopa Velikého,
14. ulice Šafaříkova,

Štolmíř:
15. náves a okolí Štolmířského rybníka
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