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Úplné znění obecně závazné vyhlášky 
statutárního města Ostravy č. 2/2009, 

 

o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství 

(jak vyplývá ze změn provedených obecně závaznými vyhláškami č. 03/2011, č. 07/2011, 

č. 02/2013, č. 04/2014, č. 02/2015, č. 12/2015, č. 09/2016, č. 04/2017, č. 18/2017, č. 04/2019  

a č. 10/2019).  

Zastupitelstvo města se usneslo dne 25.03.2009 vydat podle § 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 (dále jen: "vyhláška"):  

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

Předmětem této vyhlášky je v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 

na území města Ostravy vymezit veřejná prostranství
1)

, na kterých je zakázáno konzumovat 
alkoholické nápoje a tím vytvořit opatření směřující k ochraně veřejného pořádku, bezpečnosti 
a dobrých mravů, zejména mravní výchovy dětí a mládeže.  

Čl. 2 
Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství 

 

1. Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů
2)

 na veřejných prostranstvích v oblastech 
vymezených v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této vyhlášky. Příloha č. 1 obsahuje 
textovou a grafickou část, přičemž v případě jakýchkoliv rozdílností mezi textovým a grafickým 
vymezením oblastí je rozhodující textové vymezení.  

2. Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích uvedených v příloze 
č. 1 se nevztahuje na 31.12. a 1.1. každého roku.  

3. Zákaz konzumace alkoholických nápojů se nevztahuje na veřejná prostranství vymezená 
v příloze č. 1, a to v době, ve které na konkrétním veřejném prostranství probíhá příležitostný 
prodej alkoholických nápojů při slavnostech, tradičních akcích, příležitostných trzích a jim 
podobných akcích.  

4. V případě, že se v rámci oblastí vymezených v příloze č. 1 nacházejí veřejná prostranství, 
jejichž regulaci z hlediska zabezpečení veřejného pořádku prostřednictvím obecně závazné 
vyhlášky neumožňuje právní úprava obsažená ve zvláštním právním předpise, pak na tato 
veřejná prostranství se povinnosti stanovené touto obecně závaznou vyhláškou nevztahují. 
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5. Zákaz konzumace alkoholických nápojů se nevztahuje na prostory restauračních zahrádek, 
které jsou součástí restauračních zařízení, v souladu s provozní dobou restauračních 
zahrádek. 

 
 

Čl. 3 
Sankce 

Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou se postihuje dle zákona 
č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. 
 
 

Čl. 4 
Účinnost 

 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem………… 
 
Obecně závazná vyhláška č. 02/2009 – účinnost od: 15.04.2009 
 
Obecně závazná vyhláška č. 03/2011 – účinnost od: 01.08.2011 
 
Obecně závazná vyhláška č. 07/2011 – účinnost od: 01.01.2012 
 
Obecně závazná vyhláška č. 02/2013 – účinnost od: 15.04.2013 
 
Obecně závazná vyhláška č. 04/2014 – účinnost od: 01.08.2014 
 
Obecně závazná vyhláška č. 02/2015 – účinnost od: 01.06.2015 
 
Obecně závazná vyhláška č. 12/2015 – účinnost od: 01.01.2016 
 
Obecně závazná vyhláška č. 09/2016 – účinnost od: 29.09.2016 
 
Obecně závazná vyhláška č. 04/2017 – účinnost od: 20.04.2017 
 
Obecně závazná vyhláška č. 18/2017 – účinnost od: 02.11.2017 
 
Obecně závazná vyhláška č. 04/2019 – účinnost od: 21.03.2019 
 
Obecně závazná vyhláška č. 10/2019 – účinnost od: 03.10.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

2) § 2 písm. f) zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky 
návykových látek 
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RADVANICE A BARTOVICE: 
 
1. prostranství na křižovatce ulic Radvanická a Poláškova 
2. prostranství před budovou úřadu městského obvodu na ulici Těšínská 
3. prostranství před základní školou na ulici Vrchlického a mezi ulicemi Vrchlického 

a Havláskova 
4. prostranství mezi ulicemi Těšínská, Vrchlického a U Výhybky a prostranství Dalimilova 

parku mezi ulicemi Dalimilova, U Výhybky a Menšíkova 
5. prostranství na křižovatce ulic Vrchlického a Menšíkova 
6. prostranství na křižovatce ulic Karvinská a Hviezdoslavova 
7. prostranství na ulici Ráčkova před budovou č.p. 722 
8. prostranství před mateřskou školou na ulici Těšínská 
9. prostranství před mateřskou školou na ulici Za Ještěrkou 
10. prostranství před základní školou na ulici Bartovická 
11. prostranství na křižovatce ulic Pastrňákova a Hranečník 
12. prostranství na ulici Trnkovecká před budovou č.p. 1087 
13. prostranství na křižovatce ulic Čapkova a Menšíkova 
14. prostranství na křižovatce ulic Těšínská a U Samoobsluhy 
15. prostranství na křižovatce ulic Těšínská a Radova 
16. prostranství na ulici Potoční před budovou č.p. 534 
17. prostranství před základní školou na ulici Trnkovecká 
18. areál parku na ulici Lipinská 
19. prostranství u husitského kostela na ulici Menšíkova 
20. prostranství u římskokatolického kostela Neposkvrněného početí Panny Marie na ulici 

Těšínská 
21. přístřešky všech zastávek městské hromadné dopravy na území městského obvodu 

Radvanice a Bartovice 
22. park a prostranství p.č. 631/1, p.č. 632, p.č. 624 a p.č. 625 v k.ú. Bartovice  

u Společenského domu č.p. 459/8 na ulici Bartovická 
23. areál Kouparku p.č. 730/1 a p.č. 730/4 v k.ú. Radvanice včetně přilehlých pozemků 

ohraničených ulicemi Dvořáčkova, Pastrňákova, Radvanická a Poláškova 
24. prostranství u bytových domů č.p. 240, 241, 246 a 247 na ulici Trnkovecká, č.p. 301/6, 

302/8, 303/10, 304/12, 305/14 na ulici Hutní a č.p. 306/11, 307/9, 308/7 a 309/5 na ulici 
Báňská 

25. prostranství u bytových domů č.p. 655/2, 656/4 a 657/6 na ulici Pátova 
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