
MĚSTO ŽELEZNÝ BROD  

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŽELEZNÝ BROD  

 

Obecně závazná vyhláška č.  1/2016, 

o zákazu konzumace alkoholických nápojů  

              

Zastupitelstvo města Železný Brod  se na svém zasedání dne 25. 4. 2016 

usnesením č. 24/12Z/16 usneslo vydat v souladu s ustanovením § 10 

písm.  a) a písm. c) ,  § 35 a § 84 odst.  2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,  

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně 

závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):  

 

 

Čl. 1  

Úvodní ustanovení  

 

(1)  Cílem této vyhlášky je vymezit některá místa veřejného prostranství 

města Železný Brod a některá zařízení města sloužící potřebám 

veřejnosti,  v  rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, 

na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje 1)  a t ím vytvořit  

opatření směřující  k  ochraně před následnými škodami a újmami 

působenými konzumací  alkoholických nápojů na  veřejných 

prostranstvích na  zájmech chráněných městem Železný Brod jako 

územním samosprávným celkem, a to zejména s  ohledem na mladou 

generaci.  

(2)  Konzumace alkoholických nápojů se považuje za činnost,  která může 

narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou 

bezpečnosti, zdraví a majetku.  

 

 

Čl. 2  

Vymezení pojmu  

 

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. 2)   

 

 

                                                           
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, ve znění 

pozdějších předpisů. 
2) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
 



Čl. 3  

Omezení činnosti  

 

Na území města Železný Brod  se zakazuje konzumace  alkoholických 

nápojů na veřejných prostranstvích a na zařízeních města sloužících 

potřebám veřejnosti vyjmenovaných a graficky vymezených v Příloze č.  1,  

která  je  nedílnou součástí této vyhlášky.  

 

Čl. 4  

Výjimky  

 

(1)  Zákaz stanovený v Čl.  3 této  vyhlášky se nevztahuje na prostory 

zahrádek a  předzahrádek umístěných na veřejných prostranstvích 

u provozoven restaurací, kaváren a cukráren.  

(2)  Zákaz stanovený  v Čl. 3 této vyhlášky se nevztahuje na silvestrovské 

oslavy, které se konají  od 14.00 hodin dne 31.  prosince do 03.00 hodin 

dne 1. ledna každého roku .   

(3)  Zákaz stanovený v  Čl. 3 této vyhlášky se nevztahuje na :  

-  Maškarní průvody a masopustní slavnosti ,   

-  Velikonoční jarmark,  

-  Pálení čarodějnic,  

-  Železnobrodský jarmark,  

-  Skleněné městečko,  

-  církevní slavnosti,  

-  divadelní slavnosti ,   

-  letní koncerty na hasičském cvičišti,   

-  soutěže v  požárním sportu na hasičském cvičišti,   

-  Horním Pojizeřím a Železnobrodskem - soutěž veteránů motorových 

vozidel,   

-  Železnobrodské kovosochání,  

-  rozsvícení vánočního stromu ,  Vánoční trhy, Zpívání koled pod 

vánočním stromem  a Štědrovečerní zpívání ,  

-  PechaKucha Night Železný Brod.  

 

Čl. 5  

Závěrečná ustanovení  

 

(1)  Zrušuje se Obecně závazná vyhláška Města Železný Brod č. 2/2009 

o zákazu požívání  alkoholických nápojů na veřejném prostranství  ze 

dne 4. listopadu 2009.  

(2)  Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni je jího 

vyhlášení.  



 

 

 

 

……………………………….………….  ……………………………….………….  

Mgr. Ivan Mališ  

místostarosta  

Mgr. František Lufinka  

starosta 

 

 

Záznam o zveřejnění předpisu na úřední desce: 

Vyvěšeno na úřední desce městského úřadu a zveřejněno v  elektronické 

podobě umožňující dálkový přístup  dne:  

 

Sejmuto z úřední desky městského úřadu dne:  

 

  



Příloha č. 1  

Obecně závazné vyhlášky č.  1/2016 

Vymezení veřejných prostranství  a zařízení města sloužících potřebám 

veřejnosti, na která se vztahuje zákaz konzumace alkoholických nápojů:  

1.  Textová část  

a) Zákaz konzumace alkoholických nápojů podle Čl. 3 této vyhlášky 

se vztahuje v rozsahu vymezeném  v grafické části  této přílohy 

na  tato veřejná prostranství :  

 

i .  Náměstí 3. května,  

ii .  veřejné prostranství u budovy kina, a to včetně  prostoru 

za kinem a bývalým archivem  (vymezení rozsahu v  graf ické 

části) ,  

iii .  Smetanovo zátiší ,  

iv.  Panská zahrada,  

v.  Malé náměstí včetně kostelního vršku,  

vi.  zákoutí na mostě přes Jizeru (vymezení  rozsahu v  grafické části) ,  

vii.  park v ulici Železná,  

viii.  veřejná prostranství na autobusovém nádraží (vymezení  

rozsahu v  grafické části) ,  

ix.  veřejné prostranství u památníku T.G. Masaryka (vymezení  

rozsahu v  grafické části) ,  

x. Nádražní ulice,  

xi.  park v ulici Pelechovská,  

xii.  veřejné prostranství v  okolí knihovny (vymezení rozsahu 

v grafické části) ,  

xiii .  veřejné prostranství v  prostoru hasičského cvičiště (vymezení  

rozsahu v  grafické části) ,  

xiv.  Tomovy parky,  

xv.  veřejné prostranství před Sokolovnou  (vymezení rozsahu 

v grafické části) ,  

xvi.  Vrch Šibeňák  (vymezení rozsahu v  grafické části) ,  

xvii.  veřejná prostranství v  okolí zdravotnických středisek  

(vymezení  rozsahu v  grafické části) ,  

xviii.  veřejná prostranství v  okolí  mateřských a základních škol vč.  

základní umělecké školy  a střediska volného času dětí 

a mládeže  a středních škol (vymezení  rozsahu v  grafické části) ,  

xix.  veřejné prostranství v  okolí domů s  pečovatelskou službou 

(vymezení  rozsahu v  grafické části) ,  

xx. Kopáňka  (vymezení rozsahu v  grafické části) .  

 

 



b) Zákaz konzumace alkoholických nápojů podle Čl. 3 této vyhlášky 

se vztahuje v rozsahu vymezeném v grafické části  této přílohy 

na  tato zařízení města sloužící potřebám veřejnosti :  

 

i .  veřejně přístupné hřiště u fary ,  

ii .  veřejně přístupná dětská hřiště a pískoviště na sídlištích .  

 

 

2.  Grafická část  

Vymezení rozsahu veřejných prostranství a zařízení města sloužících 

potřebám veřejnosti  uvedených v  části 1. ,  na která se vztahuje zákaz 

konzumace alkoholických nápojů:  



Příloha č.1 k Obecně závazné v yhlášce Města Železný Brod č. 1/2016
o zákazu požívání alkoholických nápojů na v eřejném prostranstv í

legenda
vyjmenovaná veřejná prostranství

Bzí, dům s pečovatelskou službou


