
 
 MĚSTO Modřice 

Zastupitelstvo města Modřice 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2018, 

O STANOVENÍ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, NA KTERÝCH SE ZAKAZUJE KONZUMACE 
ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ 

 
Zastupitelstvo města Modřice se na svém 2. zasedání konaném 10. prosince 2018 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, a ust. § 17 odst. 2 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví 
před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou 
vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 
 

 
Článek 1 

Úvodní ustanovení 

Cílem této vyhlášky je v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku vymezit některá 
místa veřejného prostranství, na kterých se zakazuje konzumace alkoholických nápojů a zjevné 
umožňování konzumace alkoholických nápojů. 

 

Článek 2 

Vymezení pojmů 

1.  Alkoholickým nápojem je nápoj obsahující více než 0,5 % objemových ethanolu1. 
2.  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 prostoru2. 
3.  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. 
4.  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 

Stanovení veřejných prostranství, na kterých se zakazuje konzumace alkoholických nápojů 

1. Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů a zjevné umožňování konzumace alkoholických 
nápojů (dále jen „zákaz konzumace alkoholických nápojů") na těchto místech veřejného 
prostranství ve městě Modřice: 

a) veřejné prostranství mezi ul. Husova a Komenského vymezené pozemkem p.č. 589/1  

                                                 
1 § 2 písm. f) zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších 

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



b) veřejné prostranství na ul. Husova vymezené částí pozemku p.č. 799/1, částí pozemku p.č. 
801/1 a částí pozemku p.č. 2048/3 

c) veřejné prostranství před budovami základní školy na ulici Benešova čp. 332 a na ulici 
Komenského čp. 343 

d) veřejné prostranství před budovami základní umělecké školy na ulici Benešova čp. 268, 271 
e) veřejné prostranství na ulici Přízřenická vymezené částí pozemku p.č. 460/44 a částí 

pozemku 460/29  

 

2. Veřejná prostranství dotčená zákazem dle této vyhlášky jsou vyznačena v grafické příloze č. 1 - 4 
této vyhlášky. 

Článek 4 
Výjimka ze zákazu 

1. Zákaz konzumace alkoholických nápojů dle čl. 3 se nevztahuje na : 

a) 31. prosinec a 1. leden příslušného kalendářního roku 
b) Ženáčské hody konané každoročně v květnu 
c) Svatováclavské hody konané každoročně v září 

 
 

Článek 5 
Závěrečná ustanovení 

Ruší se vyhláška č. 4/2017 ze dne 4. 12. 2017 o stanovení veřejných prostranství, na kterých se 
zakazuje konzumace alkoholických nápojů. 

 
Článek 6 
Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. ledna  2019. 

 
 
 
 
        Ing. Hana Chybíková, v.r.                Ing. Josef Šiška, v.r. 
        místostarostka města                                                                      starosta města 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu: 12.12.2018 
 
Sejmuto z úřední desky Městského úřadu:  28.12.2018 
 
Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím dálkový přístup. 


