
Město Nepomuk 
 

Zastupitelstvo města Nepomuk 

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021  

O zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných omamných a psychotropních látek na 

veřejném prostranství  

Zastupitelstvo  města  N epomuk  se  na  svém  zasedání  dne  16.  9 .  2021 usnesením č.  

USN- Z4-3 64 /2021  usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a ustanovení § 84 

odst. 2 písm. h) zákona č.  128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:  

Čl. 1  

Úvodní ustanovení  
 

1.  Cílem této  obecně  závazné  vyhlášky  (dále  jen  vyhláška)  je  zabezpečení  místních  

záležitostí veřejného pořádku a současně tímto vytvořit opatření směřující k ochraně před  
škodami na zdraví způsobené alkoholem a  jinými omamnými a psychotropními látkami  
zejména u dětí a mladistvých.    

2. Předmětem této vyhlášky je  zákaz  konzumace  alkoholických  nápojů  a užívání  jiných 

omamných a psychotropních látek na vymezených plochách veřejného prostranství, neboť   
se jedná o činnost, která by mohla narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu s   

dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.  

Čl. 2  

Vymezení pojmů  
 

1. 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.  Alkoholickým nápojem se rozumí nápoj obsahující více než 0,5 % objemových ethanolu.  

Čl. 3 

  

Zákaz požívání alkoholických nápojů a jiných omamných a psychotropních látek  

na veřejném prostranství  
 

1. Zakazuje se požívání alkoholických nápojů a jiných omamných a psychotropních látek na 

plochách veřejného prostranství ve městě Nepomuku, které jsou slovně vymezeny v odst. 2 

tohoto článku.   

2. Vymezenými plochami veřejného prostranství jsou celé plochy:  

a) Náměstí A. Němejce, Přesanické náměstí,  ulice Husova, Plzeňská, Zelenohorská, 

       Zelenodolská, U Pošty, Na Kaplance, Třebčická, U Sokolovny, Nádražní, U Trati,    

Železniční, Jirky Kubíka, Školní, Sportovní, 

     b) veškerá dětská hřiště, sportovní areál u Základní školy. 

 

 

     



3.  Grafické znázornění uvedených ploch je uvedeno v příloze č. 1 a č. 2, které jsou nedílnou               

      součástí této smlouvy.   

 

4. Zákaz požívání alkoholických nápojů stanovený touto obecně závaznou vyhláškou se 

nevztahuje na: 

 

a) obslužné předzahrádky restaurací, cukráren a kaváren , a to po dobu jejich provozu, 

    

 

b) konzumaci alkoholických nápojů při stánkovém prodeji na veřejnosti přístupných 

místech, v době od zahájení  do ukončení  kulturních, společenských nebo sportovních 

akcí (např. velikonoční a vánoční trhy, jarní trhy, pivní slavnosti, farmařské trhy apod.). 

 

c) dny 31. prosince a 1. ledna. 

 

Čl. 4 

Sankce 

 

 Jakékoliv jednání v rozporu s touto obecně závaznou vyhláškou bude posuzováno jako 

                přestupek ve smyslu příslušných právních norem. 

 

  

 

 
Čl. 5 

Účinnost 

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

 

 

 

 

Vladimír Vokurka       Ing. Jiří Švec  

      místostarosta                                                                                    starosta 
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