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Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: 

  

Projednáno v:  
 

Vztah k rozpočtu města:  
 

Zdůvodnění a vysvětlení: 
Vážení zastupitelé, 

 

Na jednání RM dne 9.9.2013 byla z podnětu PČR  řešena problematika zákazu kouření a 

požívání alkoholických nápojů na dětských hřištích.  

 

RM přijala následující usnesení: 

Usnesení č. 426/2013 

RM doporučuje ZM schválit obecně závaznou vyhlášku o zákazu kouření na dětských hřištích a 

ukládá OSM připravit návrh této vyhlášky. 

(Hlasování:8/0/0) 

Tato vyhláška bude předložena na listopadovém ZM. 

 

 

Dále RM konstatovala, že je nutné řešit i konzumaci alkoholických nápojů na dětských hřištích a 

v jejich specifikovaném okolí a protože je to možné opět vyhláškou (je jiná než o kouření a nelze ji 

sloučit, je nutné mít 2 vyhlášky) pověřila OSM jejím zpracováním s tím, že bude předložena také na 

listopadovém ZM. 

 

 

 

9.10.2013 doručil zastupitel p. Hudec za zastupitele ČSSD návrh vyhlášky o zákazu požívání alko-

holických nápojů na veřejném prostranství, který je uveden v příloze a který vám p. tajemník roze-

slal elektronicky k vyjádření a doplnění. Na základě ohlasů a projednání ve vedení města jsme došli 

k závěru, že v současné době město nemá signály o tomto problému a vedení města se domnívá, že 

je nutné přijmout vyhlášku o zákazu konzumace alkoholických nápojů na dětských hřištích a v je-

jich okolí (bude upřesněno). 

 

 

 



 

 

Návrh na usnesení: 

 

ZM ukládá OSM předložit na listopadové jednání OZV o zákazu konzumace 

alkoholických nápojů na dětských hřištích a v jejich okolí. 

 

 

 

 

 

   Příloha – Návrh vyhlášky zastupitelů za ČSSD 
 

Obecně závazná vyhláška 

 

 

Zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství  

 

na území města Turnova se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích 

nebo jejich částech. 

 

a) v okruhu 100 metrů od škol a školských zařízení, 

 

b) v okruhu 100 metrů od zdravotnických zařízení, 

 

c) v okruhu 100 metrů od sportovišť a sportovních zařízení 

 

d) na dětských hřištích a pískovištích. 

 

e) v městských parcích 

 

Zakazuje se rovněž požívání alkoholických nápojů v prostoru nástupních ostrůvků nebo 

samostatných nástupišť veřejné dopravy. V případě umístění zastávky u hrany chodníku zákaz platí 

ještě 5 m za označníkem a 5 m za koncem zastávky, a to vždy v celé šíři chodníku. Není-li konec 

označen, zákaz platí 65 m od označníku do prostoru zastávky. 

 

Místa a akce, na něž se zákaz nevztahuje  

 

Zákaz se nevztahuje : 

 

a) na prostory restauračních zahrádek, 

 

b) na prostory u stánků s občerstvením v tržnicích, tržištích, tržních místech a trzích, kde je povolen 

prodej alkoholických nápojů zvláštním předpisem. 

 

Zákaz se rovněž nevztahuje na prostor, ve kterém se koná akce pořádaná, spolupořádaná nebo 

povolená městem Turnov , na jejímž území se akce koná. Těmito akcemi zejména jsou pivobraní, 

staročeské a vánoční trhy, posvícení, silvestrovské a novoroční oslavy. 

 

Nová obecně závazná vyhláška by měla výrazně pomoci při zajištění místních záležitostí veřejného 

pořádku zejména v centru města, v okolí škol a na zastávkách MHD. V posledních měsících je 

bohužel ze strany veřejnosti výrazně poukazováno na situaci v centru města, kde se pohybují 

podnapilé osoby i v denní době. Jedná se zejména o přilehlé okolí centra města, kudy denně projde 



několik stovek lidí. Cílem obecně závazné vyhlášky je zvýšit pocit bezpečí pro občany v 

popisovaných místech, dát městské policii a ostatním orgánům možnost účinně zakročit proti 

narušování veřejného pořádku opilými osobami, a v neposlední řadě působit preventivně na 

nepřizpůsobivé osoby, které se v centru města pravidelně zdržují. 

 

 

Návrh na usnesení podávají zastupitelé města Turnova za (ČSSD) 

 

MZ schvaluje obecně závaznou vyhlášku o zákazu požití alkoholických nápojů na veřejném 

prostranství. 

 

  Dne 9.10.2013 v Turnově 

=



 


