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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, 

O ZÁKAZU KONZUMACE ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ NA VEŘEJNÉM 

PROSTRANSTVÍ 
 

 

 

 

Zastupitelstvo města Šumperka se na svém zasedání dne 21.04.2022 usnesením č. 951/22 usneslo vydat 

v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

1. Cílem této vyhlášky je zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. 

2. Předmětem této vyhlášky je regulace konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství 

ve městě, neboť tato činnost může narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu s dobrými mravy, 

ochrannou bezpečnosti, zdraví a majetku. 

 

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 nápoj obsahující více než 0,5% objemových ethanolu2. 

3. Konzumací alkoholických nápojů na veřejném prostranství se rozumí požívání alkoholického nápoje na 

veřejném prostranství nebo zdržování se na veřejném prostranství s otevřenou láhví nebo jinou 

nádobou s alkoholickým nápojem. 

4. Umožňováním konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství se rozumí rozlévání 

alkoholických nápojů nebo výdej otevřené láhve nebo jiné nádoby s alkoholickým nápojem. 

 

Čl. 3 

Zákaz konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích 

Na území města Šumperka se zakazuje konzumace alkoholických nápojů a umožňování konzumace 

alkoholických nápojů na těchto veřejných prostranstvích: 

1. na veřejných prostranstvích vymezených v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této vyhlášky, 

2. v okruhu 50 m od hranice areálů škol a školských zařízení, 

3. na dětských hřištích a pískovištích, která jsou přístupná bez omezení a v okruhu 50 m od nich, 

4. ve všech krytých čekárnách autobusových zastávek a v okruhu 50 m od nich. 

 

Čl. 4 

Výjimka ze zákazu 

Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství se nevztahuje na veřejná prostranství 

uvedená v Čl. 3: 

1. ve dnech 31. prosince a 1. ledna příslušného kalendářního roku, 

2. v prostorách restauračních zahrádek, umístěných na veřejných prostranstvích, které jsou součástí 

restauračního zařízení, a to po dobu jejich provozu, 

3. v době a místě konání kulturních, sportovních a společenských akcí, které budou pořadatelem 

ohlášené Městskému úřadu Šumperk, a v rámci kterých probíhá příležitostný prodej alkoholických 

nápojů ve stáncích a jiných obdobných zařízeních s občerstvením; ohlášení o konání akce bude 

zveřejněno na úřední desce Městského úřadu Šumperk, 

4. v okruhu 5 m od stánků a jiných obdobných zařízení s občerstvením v jejich provozní době, kde probíhá 

prodej alkoholických nápojů. 

MĚSTO ŠUMPERK 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠUMPERKA 
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Čl. 5 

Závěrečná ustanovení 

1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2021, o zákazu konzumace alkoholických nápojů 

na veřejném prostranství. 

2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.06.2022. 

 

 

 

 Mgr. Tomáš Spurný Ing. Marta Novotná 

 starosta 1. místostarostka 

 

 

 

 
1 § 34 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
2§ 2 písm. f) zák. č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů  

Vydává město Šumperk 
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MĚSTO ŠUMPERK 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 

O ZÁKAZU KONZUMACE ALKOHOLICKÝCH 

NÁPOJŮ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ 

PŘÍLOHA Č. 1  
Vymezení míst, kde je zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství: 

 

1. Střed města ohraničený částí ulice Okružní, Smetanovými sady, částí ulice Nemocniční, Dr. E. Beneše, 

Masarykovým náměstím, ulicí Palackého, částí ulic Jesenické, Rooseveltovy, Jeremenkovy, 17. 

listopadu, náměstím Svobody, částí ulic 8. května, Lidické, dále ulicemi Revoluční, Terezínská, 

navazující částí ulice Kozinova k ulici Husitské, část ulice Husitské, ulice Evaldova, část ulice Kozinovy 

směrem k ulici Gen. Svobody, část ulice Gen. Svobody, část ulice Langerovy včetně nám. Republiky a 

dále vnější hranicí domu č.p. 18., 20., 22. na ul. Čajkovského a přilehlou částí ulice Temenické. 
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MĚSTO ŠUMPERK 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 

O ZÁKAZU KONZUMACE ALKOHOLICKÝCH 

NÁPOJŮ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ 

PŘÍLOHA Č. 1  

2. Ulice Husitská a část ulice Revoluční v bezprostředním okolí zábavního a gastronomického centra 

Maják dle zaznačení v mapě. 
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MĚSTO ŠUMPERK 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 

O ZÁKAZU KONZUMACE ALKOHOLICKÝCH 

NÁPOJŮ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ 

PŘÍLOHA Č. 1  

3. Ulice A. Kašpara, ulice Tatranská, ulice Generála Svobody od budovy pošty po budovu Finančního 

úřadu včetně a dále prostor kolem celé budovy Gen. Svobody 38, tj. část ulice Mazalovy a ulice M. Šaje 

dle zaznačení v mapě. 

 

 
 

 

4. Prostor při náměstí Republiky na pozemku parcelní číslo 262/1 ohraničený Bratrušovským potokem, 

chodníkem směrem k nemovitosti č.p.1964, vlastní nemovitostí č.p. 1964 a nemovitostí č.p. 2770, 

zeleň. 

 

 
 



 

4|10 

MĚSTO ŠUMPERK 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 

O ZÁKAZU KONZUMACE ALKOHOLICKÝCH 

NÁPOJŮ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ 

PŘÍLOHA Č. 1  

5. Areály marketů Penny a Albert na ulici Temenické včetně přilehlých travnatých ploch a ulic 

dle zaznačení v mapě. 

 

 
 

 

6. Část ulice Temenické v místě obchodního a zdravotnického centra, včetně ulic Finská a Jugoslávská a 

části ulice Dánské a přilehlých travnatých ploch dle zaznačení v mapě. 
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MĚSTO ŠUMPERK 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 

O ZÁKAZU KONZUMACE ALKOHOLICKÝCH 

NÁPOJŮ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ 

PŘÍLOHA Č. 1  

7. Dvořákovo náměstí 

 

 
 

 

 

8. Prostor ohraničený ulicí Zborovskou, částí ulic 8. května a Jesenické dle zaznačení v mapě. 
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MĚSTO ŠUMPERK 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 

O ZÁKAZU KONZUMACE ALKOHOLICKÝCH 

NÁPOJŮ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ 

PŘÍLOHA Č. 1  

9. Areál Aquacentra, skateparku a Benátek ohraničený částí ulic Lidické a Uničovské dle zaznačení 

v mapě. 

 

 
 

 

10. Okolí obchodu Hruška, přilehlé travnaté plochy Javoříčko včetně přilehlého parčíku. 
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MĚSTO ŠUMPERK 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 

O ZÁKAZU KONZUMACE ALKOHOLICKÝCH 

NÁPOJŮ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ 

PŘÍLOHA Č. 1  

11. Areál hypermarketu Albert a benzínové stanice včetně přilehlého parkoviště, komunikací a travnatých 

ploch dle zaznačení v mapě. 

 

 
 

 
12. Areál Lidl dle zaznačení v mapě. 
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MĚSTO ŠUMPERK 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 

O ZÁKAZU KONZUMACE ALKOHOLICKÝCH 

NÁPOJŮ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ 

PŘÍLOHA Č. 1  
 

13. Areál Billa (parkoviště, komunikace) dle zaznačení v mapě. 
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MĚSTO ŠUMPERK 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 

O ZÁKAZU KONZUMACE ALKOHOLICKÝCH 

NÁPOJŮ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ 

PŘÍLOHA Č. 1  

 

14. Prostor sadů B. Martinů, areál Kauflandu a přilehlého obchodního centra dle zaznačení v mapě. 
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MĚSTO ŠUMPERK 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 

O ZÁKAZU KONZUMACE ALKOHOLICKÝCH 

NÁPOJŮ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ 

PŘÍLOHA Č. 1  

 

15. Cihelna dle zaznačení v mapě 

 

 

 


