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STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY
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o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných
prostranstvích na území statutárního města Karlovy Vary

schválena dne 10. 11. 2020
účinnost od 1. 1. 2021

Obecně závazná vyhláška statutárního města Karlovy Vary
č. 10/2020,
o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích na
území statutárního města Karlovy Vary
(dále jen „vyhláška“)
Zastupitelstvo statutárního města Karlovy Vary se na svém zasedání dne 10. 11. 2020,
usnesením č. ZM/245/11/20, usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 písm. a) a b) zákona č.
65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Cílem této obecně závazné vyhlášky je stanovit v rámci zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku veřejná prostranství, na kterých se zakazuje konzumace alkoholických
nápojů a zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů. Konzumace alkoholických
nápojů a zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích
jsou činnosti, které mohou narušit veřejný pořádek a/nebo být v rozporu s dobrými mravy,
ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.
Čl. 2
Vymezení některých pojmů
(1) Konzumací alkoholických nápojů na veřejném prostranství se rozumí požívání
alkoholického nápoje nebo zdržování se na veřejném prostranství s otevřenou lahví
a/nebo jinou nádobou s alkoholickým nápojem (za otevřenou lahev a/nebo jinou nádobu
se považuje i láhev a/nebo jiná nádoba s porušeným, již jednou otevřeným, originálním
uzávěrem – zátkou, víčkem).
(2) Zjevným umožňováním konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství se
rozumí rozlévání alkoholických nápojů nebo výdej otevřené láhve anebo jiné nádoby
s alkoholickým nápojem.
Čl. 3
Vymezení veřejných prostranství, na kterých se zakazuje konzumace alkoholických
nápojů a zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů
(1) Na území statutárního města Karlovy Vary se zakazuje konzumace alkoholických nápojů
a zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích1)
nacházejících se v oblastech vymezených v příloze č. 1, této vyhlášky.
(2) Mimo veřejná prostranství uvedená v odst. 1 této vyhlášky se dále zakazuje konzumace
alkoholických nápojů a zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů na všech
veřejných prostranstvích na území statutárního města Karlovy Vary:
a) v místech, kde se nacházejí veřejně přístupná zařízení dětských hřišť nebo
sportovišť,

b) v místech, která se nacházejí v okruhu do 50 metrů od veřejně přístupných zařízení
dětských hřišť a sportovišť, budov předškolních, školních a školských zařízení,
c) v místech, která se nacházejí v okruhu do 50 metrů od nemocnice, poliklinik, zařízení
sociální péče, tedy objektů, ve kterých jsou poskytovány pobytové a ambulantní
sociální služby a budov,
d) v místech, která se nacházejí v okruhu do 50 metrů od budov Magistrátu města
Karlovy Vary (ul. Moskevská 2035/21 a ul. U Spořitelny 538/2), budov Krajského
úřadu Karlovarského kraje (ul. Závodní 353/88),
e) v místech, která se nacházejí v okruhu do 50 metrů od budov církevních kostelů a
chrámů, vymezených v příloze č. 2, této vyhlášky.
f) v místech, která se nacházejí v okruhu do 50 metrů od autobusových zastávek,
autobusových nádraží a vlakových nádraží,
g) v místech, která se nacházejí v okruhu do 50 metrů od objektů, ve kterých jsou
prodávány potraviny, včetně objektů obchodních domů a obchodních center
(3) Ustanovení odst. 1 a 2 této vyhlášky se nevztahuje na konzumaci alkoholických nápojů a
zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů:
a) na restauračních zahrádkách, a to po dobu provozu restaurační zahrádky,
b) na místech pro nabídku, prodej zboží a nabídku, prodej, poskytování služeb podle
zvláštního právního předpisu2), a to po dobu uvedenou v tomto zvláštním právním
předpisu,
c) v místech, která se nacházejí v okruhu 50 metrů od budov předškolních, školních a
školských zařízení v době 1. července – 30. srpna každého kalendářního roku, kdy v
budovách předškolních, školních a školských zařízení, neprobíhá výuka z důvodu
prázdnin
d) na místech konání kulturních a sportovních akcí; při tom musí být respektována
případná omezení druhů alkoholických nápojů, stanovená zvláštním právním
předpisem3).
e) v noci z 31. prosince na 1. ledna každého kalendářního roku a na období konání
Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.

Čl. 4
Závěrečná ustanovení
(1) Porušování této vyhlášky bude postihováno dle obecně závazných právních předpisů4).
(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2021.

……………………………........
Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA
primátorka
statutárního města Karlovy Vary

…………………………………….
Mgr. Tomáš Trtek
1. náměstek primátoky
statutárního města Karlovy Vary

1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
2) článek 1 písm. a) až d) nařízení statutárního města Karlovy Vary č. 6/2019, kterým se vydává tržní řád, ve
znění pozdějších předpisů
3) § 11 odst. 2 písm. g) zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve
znění pozdějších předpisů.
4) zákon č. 251/2016 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Vyvěšeno na úřední desce dne:………………….
Sejmuto z úřední desky dne:…………………

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 10/2020, o zákazu konzumace
alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích
Lokalita Tuhnice ul. Moskevská č.p. 1008/40 – 1456/60 + přilehlá zeleň (park pod sportovní
halou)
- ul. Jízdárenská mezi ul. Moskevská a Krymská
- ul. Wolkerova
- ul. Krymská č.p. 1710/11 – 1699/21 – po obou stranách obytných domů
Lokalita OSÚ
- ul. Horova
- ul. Varšavská č.p. 700/3 - 1140/9
- ul. TGM č.p. 282/57 - 894/28,
- ul. Dr. Bechera č.p. 713/32 - 903/19
- ul. Jaltská č.p. 906/1 – 1111/10,
Lokalita Drahovice
- ul. Vítězná v úseku č.p. 123/63 – 176/43
- ul. Pod Tvrzí
- v úseku od Drahomířino nábř. č.p. 629/24a k Mattoniho nábř., v úrovni Vítězná
123/63
Lokalita Rybáře
- ul. Sokolovská v úseku od ul. Dělnická k ul. U Spořitelny
- ul. U Spořitelny
- ul. Nákladní od ul. Sokolovská k ul. Jáchymovská
- ul. Roháče z Dubé
- ul. E. Krásnohorské
- ul. Lad. Koubka
- ul. Slepá
- ul. Šmeralova od ul. Sokolovská k ul. Lad. Koubka
- ul. Celní
- ul. Majakovského mezi ul. Kosmonautů a Buchenwaldská
- ul. Železniční mezi ul. Sokolovská a Buchenwaldská
- nám. 17. Listopadu
Lokalita Bohatice
- náměstí u Trati a blízké okolí
Lokalita Stará Role
- ul. Závodu míru č.p. 63/74 - 547/103,
- ul. Třešňová, Kladenská, Nádražní, Hlávkova

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 10/2020, o zákazu konzumace
alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích
-

Kostel Nanebevstoupení Páně,

Kostelní 341/1

-

Kostel sv. Anny,

Rosnická bez č.p.

-

Kostel Povýšení sv. Kříže,

nám. 17. listopadu 350/4

-

Kostel svatého Urbana,

Sokolovská bez č.p.

-

Chrám sv. apoštolů Petra a Pavla, Krále Jiřího 2c

-

Kostel sv. Lukáše,

Zámecký vrch 4

-

Kostel Máří Magdalény,

nám. Svobody 1

-

Kostel sv. Petra a Pavla,

Mariánskolázeňská 298/3

