Město Kolín
Zastupitelstvo města Kolín
Obecně závazná vyhláška města,
kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů za účelem zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných
prostranstvích
Zastupitelstvo města Kolín se na svém zasedání dne 20.06.2022 usnesením
č. 1535/27/ZM/2022 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
Předmět a cíl
1) Předmětem této obecně závazné vyhlášky je zákaz požívání alkoholických nápojů na
vymezených veřejných prostranstvích‚ neboť se jedná o činnost, která by mohla narušit
veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví
a majetku.
2) Cílem této obecně závazné vyhlášky je v rámci zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku na území města Kolína vymezit některá místa veřejného prostranství,
na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje, a tím vytvořit opatření směřující
k ochraně veřejného pořádku, dobrých mravů, k ochraně před škodami na zdraví
působenými alkoholem, zejména u dětí a mladistvých a k ochraně mravního vývoje dětí a
mladistvých.
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.1
2) Alkoholickým nápojem se rozumí lihovina, víno a pivo; alkoholickým nápojem se rozumí
též nápoj, který není uvedený ve větě první, pokud obsahuje více než 0,5% objemových
ethanolu.2
3) Požíváním alkoholických nápojů se rozumí konzumace alkoholických nápojů a zdržování
se s otevřenou nádobou s alkoholickým nápojem.
Čl. 3
Vymezení zákazu požívání alkoholických nápojů
Požívání alkoholických nápojů je zakázáno na veřejných prostranstvích vymezených
v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky, na všech autobusových zastávkách na území
ustanovení § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
ustanovení § 2 písm. f) zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky
návykových látek
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města Kolína, na veřejných hřištích a sportovištích v okruhu 50 m od těchto hřišť a
sportovišť, a dále v okruhu 50 m od škol a školských zařízení.
Čl. 4
Výjimky ze zákazu požívání alkoholických nápojů
1) Ze zákazu dle Čl. 3 jsou vyjmuty:
a) restaurační zahrádky, které se nacházejí na veřejném prostranství dotčeném touto OZV;
b) veřejná prostranství, na kterých se každoročně koná festival Kmochův Kolín, Street food
festival, Den země, Čarodějnice, výroční trhy, Southern rock and blues, Sraz majitelů vozů
Ford Mustang, Kolínské majáles, Strongman, Den záchranářů, Otevřená ulice, Kolínské
kulturní léto, Posvícení, Gasparáda, Vinný košt, Rozsvícení Vánočního stromu, Zapálení
adventní svíčky, Zastavení u Vánočního stromu, V lese fest, promítání a hudební produkce
na veřejné zeleni u STAP baru, Blešák na vzduchu, a to v době konání akce;
c) zákaz se dále nevztahuje na veřejné prostranství, na kterém se koná povolená či
v souladu se zákonem konaná a veřejnosti přístupná slavnost mající charakter vinobraní,
posvícení anebo sportovní, kulturní a společenské akce;
d) prostory u stánků s občerstvením v tržnicích, tržištích, tržních místech a trzích, kde je
povolen prodej alkoholických nápojů zvláštním předpisem;
e) silvestrovské a novoroční oslavy ve dnech 31. prosince a 1. ledna.
Čl. 5
Kontrola a sankce
1) Kontrolu nad dodržováním této vyhlášky provádí Městská policie Kolín3.
2) Porušení jednotlivých ustanovení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle
zvláštního právního předpisu.
Čl. 6
Zrušující ustanovení
Touto OZV se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 11/2011, o zákazu konzumace
alkoholických nápojů na veřejném prostranství a Obecně závazná vyhláška č. 4/2014, o
zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství.
Čl. 7
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po
dni jejího vyhlášení.

.............................

...................................

Mgr. Iveta Mikšíková

Mgr. Michael Kašpar
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Účinnost od 7.7.2022
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ustanovení § 2 písm. c) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
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Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce
Přehled lokalit, na kterých se nacházejí veřejná prostranství, na nichž je zakázáno požívání
alkoholických nápojů:
1. Autobusové zastávky ve městě Kolín
2. Veřejná hřiště a sportoviště v okruhu 50 m od těchto hřišť a sportovišť
3. Okruh 50 m od škol a školských zařízení4
4. Lokalita náměstí Republiky vymezená ulicemi:
Tyršova, Pražská a Politických vězňů
5. Lokalita Jiráskova náměstí vymezená ulicemi:
Antonína Kaliny, Mlýnská a Veltrubská
6. Lokalita Kollárova náměstí vymezená ulicemi:
Nad zastávkou a Sluneční
7. Lokalita Komenského parku, divadla, polikliniky, kina a okolí vymezená ulicemi:
Politických vězňů, Kutnohorská, U Křižovatky a Zahradní
8. Lokalita parčíku u mateřské školy, Městských jeslí a prostranství okolí křižovatky,
vymezená ulicemi: Chelčického, Štítného, Veltrubská, Brankovická a Podskalská
9. Lokalita vlakového a autobusového nádraží, OC Futurum vymezená ulicemi:
Rorejcova, Dukelských hrdinů a Pod Hroby
10. Lokalita prodejen TESCO a OBI vymezená ulicemi:
Na Pustině, 5. Května a V Kasárnách
11. Lokalita prodejny Penny Market vymezená ulicemi:
V Opletkách a Jaselská
12. Lokalita okolí základní školy a mateřské školky, městského penzionu pro důchodce
vymezená ulicemi: Dělnická, Bezručova, V Břízách, Fügnerova a Slovenská
13. Lokalita parčíku u nemocnice vymezená ulicemi:
Žižkova a U Nemocnice
14. Lokalita dětského hřiště, prodejen Kaufland, Penny market a přilehlá parkoviště
vymezená ulicemi: Benešova, Masarykova, Rimavské Soboty, U Nemocnice
15. Lokalita městské památkové rezervace vymezená ulicemi:
Rybářská, Sokolská, Politických vězňů a Mostní

ustanovení § 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon)
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