
STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV 

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, 

o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném     

          prostranství 

 
 

Úplné znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2011, o zákazu požívání alkoholických nápojů 

na veřejném prostranství tak, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených Obecně 

závaznou vyhláškou č. 5/2012, Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2013, Obecně závaznou 

vyhláškou č. 4/2015, Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2019 a Obecně závaznou vyhláškou 

č. 8/2020 

 

 

 

Zastupitelstvo města Přerova se na svém 8. zasedání konaném dne 31.10.2011 usnesením           

č. 323/8/9/2011 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, tuto obecně závaznou 

vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

 

Touto vyhláškou se vymezují veřejná prostranství na území statutárního města Přerova, na 

kterých se zakazuje konzumace alkoholických nápojů a zjevné umožňování konzumace 

alkoholických nápojů. 

 

 

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 prostoru1. 

 

2. Konzumací alkoholických nápojů2 se rozumí požívání alkoholického nápoje nebo 

zdržování se na veřejném prostranství s otevřenou lahví anebo jinou nádobou s obsahem 

alkoholického nápoje. 

 

3. Zjevným umožňováním konzumace alkoholických nápojů se rozumí rozlévání 

alkoholických nápojů nebo výdej otevřených lahví či jiných nádob s obsahem 

alkoholického nápoje na veřejném prostranství. 

 

 

 
1 § 34 zákona 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, ve znění 

pozdějších předpisů  



 

 

Čl. 3 

Zákaz konzumace a zjevného umožňování konzumace alkoholických nápojů 

 

1. Touto vyhláškou se zakazuje konzumace alkoholických nápojů a zjevné umožňování 

konzumace alkoholických nápojů na těchto veřejných prostranstvích: 

 

a) Albert 

Hypermarket  

a blízké okolí 

zeleň, parkoviště, chodník a komunikace 

mezi Albertem a domy na ul. Denisova 14, 

16, po autobusové nádraží a nám. Fr. Rashe 

zeleň, parkoviště, chodník a komunikace 

mezi Albertem a areálem ČD na ul. Tovární 

až po dům Tovární 5 

zeleň, parkoviště, chodník a ostatní plocha 

za Albertem v zadním traktu u domů 

Denisova 5, Na Loučkách 15-23, Sumínova 

4, 6 

zeleň, chodník a ostatní plocha mezi 

Albertem a areálem střední pedagogické 

školy 

b) prostor 

autobusového 

nádraží 

prostory autobusového nádraží před i za 

provozní budovou po oplocení areálu 

Českých drah  

domy Nádražní 1, Tovární 1, 2, 3 včetně 

schodišť 

křižovatka s ulicí Denisova přiléhající k 

parkovišti u HM Albert 

 
c) prostor  

před vlakovým 

nádražím 

zeleň, chodník a ostatní plocha mezi 

budovou ČD a domy na ulici Husova 2, 6, 

8, 10, 12 po křižovatku s ulicí Škodova 

parkoviště před domem Paegas po dům 

Kramářova 5 a autobusové nádraží 



d) nám. Fr. Rasche 

a dvorní trakt 

chodník, zeleň a ostatní plocha na nám. Fr. 

Rasche ohraničený budovami včetně 

přilehlé části ulice Denisova 

chodník, zeleň a ostatní plocha mezi domy 

Čechova 2, Nádražní 12, F. Rasche 2 

e) nám. Svobody chodník, zeleň a ostatní plocha na nám. 

Svobody ohraničený budovami  

f) Tesco Hypermarket  

a přilehlé okolí 

zeleň, parkoviště, chodník a komunikace 

kolem Tesca mezi ulicemi Kojetínská, 

Velké Novosady, Husova (vjezd do 

Kazeta), Cukrovarská 

g) okolí 

evangelického 

kostela 

chodník, zeleň a ostatní plocha mezi domy 

Velké Novosady 4, 6, 8, 10 a Č. 

Drahlovského 4 -14  

až po pozemní komunikaci Velké 

Novosady a Komenského 

h) 

 

nábřeží PFB 

 

 

 

        

           

         nábř. E. Beneše 

zeleň, parkoviště, chodník a komunikace 

mezi křižovatkou nábř. PFB a Velké 

Novosady (u mostu Legií), domy nábř. PFB 

14a-29, křižovatkou nábř. PFB s ulicí Velká 

Dlážka (u mostu Míru) a řekou Bečvou 

zeleň, chodník a komunikace mezi mostem 

Míru a Tyršovým mostem 

 

           zeleň, chodník a komunikace mezi  

křižovatkou nábř. E. Beneše a ul. Tržní (u 

mostu Legií), domy nábř. E. Beneše 1-18,  

okružní křižovatkou nábř. E. Beneše a Velká 

Dlážka (u mostu Míru) a řekou Bečvou 

 
i) nám. Přerovského 

povstání a parčík 

zeleň, parkoviště, chodník a komunikace 

mezi ulicemi Wurmova, Čechova, 

Komenského, Šířava 



j) parčík  

před restaurací  

U medvídka 

prostor bývalé požární nádrže - 

odpočinková plocha s lavičkami a zeleň, 

chodník a ostatní plocha mezi pozemními 

komunikacemi ulic Svisle a Šířava 

k) 

 

 

 

 

ul. Čechova,  

Šířava, tř. 17.  

listopadu 

chodník, zeleň a ostatní plocha mezi tř. 17. 

listopadu a domy tř. 17. listopadu 6, 8, 10, 

12 

chodník, zeleň a ostatní plocha mezi ul. 

Čechova a domy Šířava 17 a ul. tř. 17. 

listopadu 4, 6 

 
l)  

Tesco Supermarket 

(bývalá komuna) a 

přilehlá zeleň 

 

parkoviště a zeleň u Tesca 

chodník a zeleň mezi ul. Bayerova a domy 

Trávník 4, 6, 8 

chodník a zeleň mezi Supermarketem 

Tesco a domy Trávník 10, 12, 14, 16, 18 

chodník a zeleň mezi ul. tř.  17. listopadu a 

domy Trávník 20, 22, 24 

m) okolí 

Chemoprojektu 

  

chodník a zeleň u budovy Trávník 30 

chodník a zeleň ve dvorním traktu budov 

Trávník 32, 34, 36, 38 

chodník a zeleň mezi domy Trávník 30 a 

Trávník 31 

chodník a ostatní plocha mezi budovou 

Trávník 30 a tř. 17. listopadu 

 



n) ulice Šrobárova  

a další okolí 

  

chodník, zeleň, ostatní plocha a 

komunikace mezi ul. Bayerova a Šrobárova 

chodník, zeleň, ostatní plocha a 

komunikace mezi chodníkem na tř. 17. 

listopadu a ul. Šrobárova 

chodník, zeleň, ostatní plocha a 

komunikace mezi ul. Šrobárova a 

Žerotínovo nám. 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 29, 30, 31 

zeleň a parkoviště přiléhající k chodníku, 

cyklostezce spojující ul. Kozlovskou a 

Žerotínovo nám. 

chodník, zeleň, ostatní plocha a 

komunikace mezi ul. Šrobárova a ul. 

Kozlovskou 

o) Městský rybník a 

okolí, dvorní trakt 

ul. Kozlovská 

zeleň, chodník a komunikace mezi řekou 

Bečvou, domy ul. Pod Valy 2-10, domy ul. 

Kozlovská 1-15, domem U Bečvy 1 

(restaurace U Komára), domy ul. 

Kozlovská 19-31, domy ul. Malá Trávnická 

1-5, domy ul. U Rybníka 1-9, tenisovým 

areálem a křižovatkou tzv. Rybářské aleje a 

ul. Kosmákova 

 

 
p) Albert Supermarket  

(ul. Želatovská)  

a blízké okolí 

zeleň, parkoviště, chodník a komunikace 

mezi Albertem a ul. Želatovskou 

zeleň, parkoviště, chodník a komunikace 

mezi Albertem a tř. gen. Janouška 

zeleň, parkoviště, chodník a komunikace 

mezi Albertem a domy na ul. B. Němce 1, 

3, 5, 7 

zeleň, parkoviště, chodník a komunikace 

mezi Albertem a domy na ul. Želatovské 

21, 23, 25, 27 



q) ulice Žižkova zeleň, parkoviště, chodník a komunikace 

mezi kašnou na ul. Žižkova a domy v ul. 

Žižkova 3, 5, 7, 9 

zeleň, parkoviště, chodník a komunikace 

mezi kašnou na ul. Žižkova a domy na tř. 

gen. Janouška 13, 15, 17, 19 

zeleň, parkoviště, chodník a komunikace 

mezi kašnou na ul. Žižkova a domem J. J. z 

Brandýsa 6 

zeleň, parkoviště, chodník a komunikace 

mezi kašnou na ul. Žižkova a domy v ul. 

Žižkova 12,10 

zeleň, parkoviště, chodník a komunikace 

mezi kašnou na ul. Žižkova a domem na ul. 

P. Holého 5 

r) Pod Valy,  

U Neptuna 

zeleň, chodník, komunikace ohraničené 

řekou Bečvou, chodníkem prodlužujícím 

lávku U loděnice, hradbami vedoucími až k 

domu Spálenec 2 

 
s) okolí Majáku, ústí 

Strhance, za Strojařem 

zeleň, chodník, komunikace, parkoviště 

ohraničené řekou Bečvou od mostu Míru, 

mostkem přes potok Strhanec u jeho ústí do 

řeky Bečvy po lávku u loděnice, chodníkem 

prodlužujícím lávku u loděnice, ul. 

Bezručovou, budovou Za Mlýnem 2, 

křižovatkou ulic Bezručova, Za Mlýnem a 

Brabansko, domy Brabansko 1-5, částí 

ulice Velká Dlážka před hotelem Strojař a 

mostem Míru 

t) tzv. pionýrská  

louka 

zeleň na pravém břehu Bečvy – prostor 

mezi břehem Bečvy a ulicí Bezručova 

 

u) oblast malé  

a velké laguny 

zeleň, parkoviště a chodník ohraničené ul. 

Bezručovou, zahrádkami u skateparku, 

chodníkem kolem velké laguny, chodníkem 

u řeky Bečvy, cyklostezkou navazující na 

lávku U Tenisu 

 



v) Osmek zeleň, parkoviště, chodník a komunikace 

ohraničené ul. Osmek, potokem Strhanec, 

chodníkem u domu Osmek 5 

 
w) náměstíčko 

Předmostí 

zeleň, chodník a dvorek ohraničené ul. 

Hranická, domem na ul. Tyršova 3, ul. 

Tyršovou a domy na ul. Teličkova 1, 2 

 
x) 

 

 

 

Předmostí - MIC, 

parčík a památník 

mamutů 

zeleň a chodník ohraničené hřbitovem, 

domy Pod Skalkou 1, 3, 5, 7, 9, 11 

zeleň a chodník mezi domem Pod Skalkou 

1, ul. Pod Skalkou a ul. Prostějovská 

 

y) Horní náměstí - 

podloubí 

prostory podloubí před domy Horní 

náměstí 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22 a 

23  

 
z) okolí kostela sv. 

Vavřince 

chodník a ostatní plocha mezi kostelem sv. 

Vavřince a ul. Kratochvílova 

 
aa) okolí kostela sv. 

Michala 

chodník, zeleň a ostatní plocha mezi 

kostelem sv. Michala a ul. Šířava, Čechova 

a tř. 17. listopadu 

 
bb)   prostor mezi  

domy v ul. Dr.  

Milady Horákové 

pozemní komunikace, chodníky, parkoviště 

a zeleň ohraničené domy Dr. Milady 

Horákové 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dále 

prostor mezi domy Dr. Milady Horákové 6 

a 8 a prostor mezi domy Dr. Milady 

Horákové 8, 10 a 12 až po pozemní 

komunikaci v ul. Hranická 

 

cc) Billa a přilehlé 

okolí 

prostor parkoviště a ostatní zpevněné i 

travnaté plochy (chodníky, nájezdy, zeleň a 

trávníky) kolem marketu Billa, ohraničené 

pozemní komunikací v ul. Seifertova, 

Kopaniny a budovou fy Konvička 

 
dd) Kaufland   

a přilehlé okolí 

parkoviště, zpevněné a travnaté plochy 

kolem supermarketu Kaufland (včetně 

prostoru nákladních ramp za objektem) až 

po pozemní komunikaci v ul. Lipnická a 



ohraničené chodníkem za vodotečí 

Strhanec  

 
ee) Obchodní centrum 

Galerie a přilehlé 

okolí 

pozemní komunikace ulice Čechova od 

domu č. 24 po křižovatku s ul. Šířava, poté 

podél pozemní komunikace Šířava a odtud 

směr chodník kolem domu Jasínkova 1,3, 

komunikace Interbrigadistů u domů 5, 7 a 

chodník kolem domů Interbrigadistů 1,3 

zpět k domu Čechova 24 

ff) Pasáž  

 

 

parčík před 

Přerovankou 

prostor Pasáže mezi ulicemi Kratochvílova 

a Palackého 

 

zeleň, chodník, komunikace, parkoviště mezi 

křižovatkou ul. Kratochvílova a Kainarova, 

domy ul. Kainarova 21 – 35, ul. Komenského, 

zídkou u vnitrobloku domů ul. Komenského 

18 až Kratochvílova 37 a částí ul. 

Kratochvílova směrem ke křižovatce s ul. 

Kainarova 

 

 

 

Tato veřejná prostranství jsou graficky znázorněna v příloze č. 1 k této vyhlášce.  

 

 

2.  Dále se zakazuje konzumace alkoholických nápojů a zjevné umožňování konzumace 

alkoholických nápojů na všech dětských hřištích a veřejných prostranstvích ve 

vzdálenosti do 50 m od škol a školských zařízení na území statutárního města Přerova. 

 

 

Čl. 4 

Výjimky  

 

1. Zákaz konzumace alkoholických nápojů a zjevného umožňování konzumace 

alkoholických nápojů se nevztahuje na: 

 

a) restaurační předzahrádky a konání jednorázových akcí spojených s prodejem zboží a 

poskytováním služeb podle zvláštního předpisu3, a to po dobu provozu předzahrádky 

nebo po dobu konání akce; 

 

b) dny 1. ledna a 31. prosince každého kalendářního roku. 

 

 
3 Nařízení města Přerova č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů 



 

2. Rada města Přerova může rozhodnout4 o udělení výjimky ze zákazu uvedeného v čl. III 

této vyhlášky pro konání jiných než výše uvedených akcí, a to na základě písemné 

žádosti podané pořadatelem akce nejméně 30 dnů před jejím konáním.     

 

 

Čl. 5 

Závěrečné ustanovení 

 

Porušování povinností stanovených touto vyhláškou bude postihováno podle platných právních 

předpisů5. 

 

 

Čl. 6 

Účinnost 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení. 

 

 

 

 

 

…………………………..    ………………………………. 

Ing. Jiří Lajtoch     Mgr. Josef Kulíšek 

primátor      náměstek primátora  

  

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 

 

Sejmuto z úřední desky dne: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
4 zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů  
5 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 200/1990 Sb.,  

o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů   



 

 

 

 

 

 

 

Úplné znění vyhotoveno ke dni: 27.12.2020 

Za správnost: Kancelář primátora 

 

 


