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Obecně závazná vyhláška  
o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejně přístupném 

místě nebo veřejnosti přístupné akci 
 

 
 
Zastupitelstvo města Židlochovice (dále jen zastupitelstvo města) svým usnesením č. 
2022/29/17, ze dne 25. 5. 2022  vydává na základě § 17 odst. 2 písm. a)  zákona č. 65/2017 
Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů,  
a v souladu s §  10 písm. d), § 35 a  § 84, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 
 
 
 
 
 

Čl. 1 
Zákaz konzumace alkoholických nápojů 

 
Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů1 na těchto veřejně přístupných místech, blíže 
vymezených v příloze této vyhlášky: 

a) nám. Míru, 
b) Coufalíkovo nám., 
c) ulice Tyršova, 
d) ulice Cukrovarská, 
e) část ulice Nádražní od křižovatky s ulicí Tyršova po křižovatku s ulicí Sportovní, 
f) část ulice kpt. Rubena od křižovatky s ulicí Tyršova po křižovatku s ulicí Alšovou, 
g) část ulice Zámecká od křižovatky s  ulicí Nádražní po křižovatku s  ulicí Cukrovarskou, 
h) část ulice Robertova od křižovatky s  ulicí Nádražní po křižovatku s  ulicí Cukrovarskou, 
i) část ulice Komenského od nám. Míru po křižovatku s Coufalíkovým nám.,  
j) areál zámku a zámeckého parku, 
k) areál Robertovy vily, 
l) areál Komunitního centra,  
m) autobusové nádraží,  
n) dětská hřiště  a plochy veřejné zeleně určené k oddechu a v okruhu 50 metrů od nich, 
o) místa v okruhu 50 metrů od budov škol a školských zařízení (mateřská škola sídl. 

Družba 673 a Brněnská 705, základní škola Tyršova 611, Komenského 182 a 
gymnázium), 

p) v okruhu 50 metrů od zdravotnických zařízení, nástupišť hromadné dopravy a od 
prodejen a prodejních stánků, součástí jejichž prodeje jsou alkoholické nápoje. 

 
 

 
 
 

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

pozdějších předpisů 

 



 
Čl. 2 

Výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech 
 
Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech se nevztahuje na: 

 prostory předzahrádek, které jsou součástí restauračních zařízení, a to během jejich 
provozní doby, 

 prostory areálu Robertovy vily, nám. Míru a areálu Komunitního centra v době 
konání prodejních, kulturních, sportovních a jiných společenských akcí,  

 prostory určené k občerstvení na ostatních veřejně přístupných místech, na kterých 
se zakazuje konzumace alkoholických nápojů dle čl. 1 této vyhlášky, a to v době 
konání kulturních, sportovních a jiných společenských akcí. 

 
 
 
 

Čl. 3 
Zrušovací ustanovení 

 
Touto vyhláškou se ruší Obecně závazná vyhláška města Židlochovice č. 2/2017, o zákazu 
konzumace alkoholických nápojů na veřejně přístupném místě. 

 
 
 
 
 

Čl. 4 
Účinnost 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 7.  2022. 

 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………… ...  ……………………………………………. 
Ing. Jan Vitula Mgr. Tomáš Šenkyřík  
starosta v.r. místostarosta v.r. 
 
 
 
 
 
 

 


