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SEZNAM PŘÍLOH 

1. Určení veřejně přístupných míst, na kterých je zakázána konzumace alkoholických nápojů 

2. Seznam plakátovacích ploch 
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Zastupitelstvo statutárního města Opavy se na svém zasedání dne 12. 2. 2018 usnesením č. 572/29 ZM 18 

usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a), c) a d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona          

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a na základě ustanovení § 17 odst. 

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

pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1. Statutární město Opava touto vyhláškou stanoví opatření směřující: 

a) k zamezení negativních příkladů konzumace alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech 

osobám mladším 18 let, k ochraně zdraví před škodami způsobenými užíváním alkoholu a 

k zabezpečení veřejného pořádku, 

b) k ochraně před poškozováním majetku a znečišťováním města neregulovaným umísťováním plakátů 

na veřejném prostranství. 

2. Statutární město Opava vydává tuto vyhlášku k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 

jakožto stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků města, vytváření příznivých 

podmínek pro život ve městě a účelné užívání zařízení města sloužících potřebám veřejnosti, jakož i 

zamezení negativního příkladu konzumace alkoholických nápojů pro osoby mladší 18 let. 

Článek 2 

Omezení konzumace alkoholických nápojů 

1. Na území statutárního města Opavy se zakazuje konzumace alkoholu na těchto veřejně přístupných 

místech: 

a) uvedených v příloze č. 1 této vyhlášky,  

b) sousedících s hřbitovy a kostely, 

c) obchodních domech, obchodních centrech a obchodních středisek, a to v okruhu 50 m. 

2. Zákaz konzumace alkoholických nápojů se nevztahuje na veřejně přístupná místa uvedená v odstavci 

prvním tohoto článku: 

a) ve dnech 31. prosince a 1. ledna, 

b) vyhrazená pro konání tradičních slavností uvedených v obecně závazné vyhlášce statutárního 

města Opavy o nočním klidu a regulaci nočních činností
1
, a to po dobu jejich konání, 

c) vyhrazená pro konání jarmarků, trhů a akcí souvisejících s výkonem politických práv, které byly 

městu řádně ohlášeny
2
, a to po dobu jejich konání, 

d) v prostorách restaurací a restauračních zahrádek, které jsou součástí restauračních zařízení, v 

souladu s jejich provozní dobou. 

Článek 3 

Umísťování plakátů 

1. K umísťování plakátů jsou určeny výhradně plochy k tomuto určené. Umísťování plakátů mimo tyto 

plochy se zakazuje. 

                                                      
1
 obecně závazná vyhláška statutárního města Opavy č. 1/2017, o nočním klidu a regulaci nočních činností 

2
 § 4 odst. 1 z. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů 
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2. Plakátování na plochách, jejichž seznam je uvedený v příloze č. 2 této vyhlášky, zajišťuje  

prostřednictvím obchodní společnosti založené statutárním městem Opava statutární město Opava. 

3. Požadavky na zajištění plakátování na plochách uvedených v příloze č. 2, předkládá žadatel přímo 

shora uvedené společnosti. 

4. Na plochách uvedených v příloze č. 2, se zveřejňují pouze informace a pozvánky o konaných kulturních, 

společenských, prodejních a politických akcích. 

5. Plakátování na plochách uvedených v příloze č. 2 zajišťované jinými osobami a zveřejňování jiných 

informací, než je uvedeno v této vyhlášce, je zakázáno.  

Článek 4 

Sankční ustanovení 

Porušení povinností stanovených touto vyhláškou lze postihovat jako přestupek
3
. 

Článek 5 

Závěrečná ustanovení 

1. Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 5/2011, k zabezpečení některých místních 

záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích schválená Zastupitelstvem statutárního města 

Opavy dne 12. 12. 2011 usnesením č. 150/08 ZM 11, dále obecně závazná vyhláška č. 4/2012, kterou 

se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2011, k zabezpečení některých místních záležitostí veřejného 

pořádku na veřejných prostranstvích schválená Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 23. 04. 

2012 usnesením č. 205/10 ZM 12 a obecně závazná vyhláška č. 7/2012, kterou se opravuje obecně 

závazná vyhláška č. 4/2012, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2011, k zabezpečení 

některých místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích schválená Zastupitelstvem 

statutárního města Opavy dne 10. 12. 2012 usnesením č. 309/15 ZM 12. 

2. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.     

 

 

 

 Ing. Radim Křupala, v. r.  Ing. Martin Víteček, v. r.  

 primátor 1. náměstek primátora 

  

  

                                                      
3
 § 4 z. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 


