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STATUTÁRNÍ   MĚSTO   OLOMOUC 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA OLOMOUCE 

OBECNĚ   ZÁVAZNÁ   VYHLÁŠKA   č. 4/2023, 

o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejných 
prostranstvích statutárního města Olomouce 

 
 
Zastupitelstvo města Olomouce se na svém zasedání dne 6. 3. 2023 usnesením č. 32 usneslo 
vydat v souladu s ustanovením § 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: 

 
Článek 1 

Úvodní ustanovení 

(1) Cílem této obecně závazné vyhlášky je zabezpečení místních záležitostí veřejného 
pořádku. 

(2) Předmětem této obecně závazné vyhlášky je zákaz konzumace alkoholických nápojů1, 
a žebrání na vymezených plochách veřejného prostranství, neboť se jedná o činnost, 
která by mohla narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu s dobrými mravy, 
ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.   

 
Článek 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 prostoru2. 

(2) Konzumací alkoholických nápojů na veřejném prostranství se rozumí požívání 
alkoholického nápoje na veřejném prostranství nebo zdržování se na veřejném 
prostranství s otevřenou lahví nebo jinou nádobou s alkoholickým nápojem. 

(3) Zjevným umožňováním konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství 
se rozumí rozlévání alkoholických nápojů nebo výdej otevřené láhve nebo jiné nádoby 
s alkoholickým nápojem. 

(4) Žebrání je činností, která by mohla narušit veřejný pořádek ve statutárním městě 
Olomouci. Žebrání se dopouští fyzická osoba, která na veřejně přístupném místě 
obtěžujícím způsobem požaduje peněžitý či jiný věcný dar.  

 Za žebrání se podle této vyhlášky nepovažuje: 
a) vybírání peněz studenty související s ukončením střední školy – tzv. „poslední 

zvonění“, 

                                                 
1 Viz § 2 písm. k) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních před škodami působenými tabákovými výrobky, 

alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
2 Viz § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů  



b) vybírání milodarů členy řeholních řádů (shromažďování finančních prostředků 
církvemi a náboženskými společnostmi registrovanými podle zvláštního právního 
předpisu3),  

c) vybírání finančních prostředků v rámci veřejné sbírky4 a sjednávání dárcovství, 
při kterém nedochází k vybírání finančních prostředků v hotovosti. 

 
Článek 3 

Zákaz konzumace alkoholických nápojů  
na veřejných prostranstvích a výjimky 

(1) Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů a zjevné umožňování konzumace 
alkoholických nápojů na vymezených místech a plochách veřejného prostranství 
na území statutárního města Olomouce, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky. 

(2) Zákaz konzumace alkoholických nápojů a zjevné umožňování konzumace 
alkoholických nápojů se nevztahuje na: 
a) 31. prosinec a 1. leden příslušného kalendářního roku, 
b) restaurační předzahrádky, které jsou součástí restauračních zařízení, případně 

jiných provozoven, 
c) tyto vyjmenované akce po dobu trvání akce: 

Název Místo konání 
Olomoucké masopustní veselí  Horní a Dolní náměstí 
Brány památek dokořán Biskupské náměstí 
Olomoucké Velikonoce Horní a Dolní náměstí 
Olomoucký tvarůžkový festival  Horní a Dolní náměstí 
Pálení čarodějnic a Májová slavnost Areál Korunní pevnůstky  
Flora Olomouc – jarní etapa Smetanovy sady  
Academia Film Olomouc Horní a Dolní náměstí, Bezručovy sady 
Olomoucký majáles Univerzity Palackého Biskupské náměstí, Bezručovy sady 
Divadelní Flora Horní a Dolní náměstí, Biskupské 

náměstí, Bezručovy sady, parkán 
Uměleckého centra UP  

Olomoucká muzejní noc Horní a Dolní náměstí, náměstí 
Republiky, Biskupské náměstí 

Tramtarie OPEN AIR  Bezručovy sady, areál Korunní 
pevnůstky  

Svátky města Olomouce Horní a Dolní náměstí, náměstí 
Republiky, Biskupské náměstí, 
Bezručovy sady (Smetanovy a Čechovy 
sady) 

Vyznání růžím Bezručovy sady (Smetanovy a Čechovy 
sady), Rozárium  

Večerní pohoda u Trojice Horní a Dolní náměstí 
Colores Flamencos Horní a Dolní náměstí 
CIRKUZKUS Dolní náměstí, Letní kino  
Olomoucké shakespearovské léto  Bezručovy sady 
Slavnosti Olomouc  Korunní pevnůstka v Bezručových 

sadech  
Týden vojenské historie Horní a Dolní náměstí, náměstí 

                                                 
3 Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností                         

a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů 
4 Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách),                

ve znění pozdějších předpisů 



Republiky, Biskupské náměstí, 
Bezručovy sady (Smetanovy a Čechovy 
sady) 

Mezinárodní festival vojenských hudeb Horní náměstí 
Dny evropského dědictví Horní a Dolní náměstí, náměstí 

Republiky, Biskupské náměstí, 
Bezručovy sady (Smetanovy a Čechovy 
sady) 

Olomoucké Lafayettovské slavnosti Náměstí Republiky, Václavské náměstí 
MEET UP 23 Parkán Uměleckého centra UP, 

Biskupské náměstí 
Street Art Festival Horní a Dolní náměstí, náměstí 

Republiky, Biskupské náměstí 
Flora Olomouc & Podzimní zahradnické trhy Bezručovy sady (Smetanovy a Čechovy 

sady) 
Jarní vinné slavnosti Dolní náměstí  
Letní vinný festival Bezručovy sady  
Podzimní vinné slavnosti  Dolní náměstí  
Jeden svět  Sokolská, Dolní náměstí, Konvikt  
Retro music  festival Areál Korunní pevnůstky  
Lampionový průvod – oslavy 28.10.  Horní a Dolní náměstí, Žižkovo náměstí 
Svatomartinská Olomouc Horní a Dolní náměstí 
Olomoucké Vánoce Horní a Dolní náměstí, tržnice 
Přehlídka animovaného filmu Horní a Dolní náměstí, náměstí 

Republiky 
Milénium Olomouckých Přemyslovců Horní a Dolní náměstí, Václavské 

náměstí 
Olomoucký ½ maraton Horní a Dolní náměstí 
Prezentace regionálních výrobků Horní a Dolní náměstí 
Mezinárodní setkání hasičů Radíkov - hřiště za prodejnou Hruška 
Setkání rodáků a příznivců m.č. Radíkov  Radíkov - hřiště za prodejnou Hruška 
Tradiční akce „ Ahoj prázdniny“ pro děti a 
dospělé 

Radíkov- hřiště za prodejnou Hruška  

Oslavy 130 let založení místního SDH 
Olomouc – Droždín  

Droždín  - hřiště Dolní Úlehla  

Florián Areál za školou Holice 
Hasičská noc Areál za školou Holice  
Holické kombajn  Areál za školou Holice  
Oslavy 130 let SDH  Lošov Hřiště SK Lošov  
Kácení máje Hřiště Nedbalova/ za bývalou ZŠ 
Stavění májky a noc čarodějnic  Fotbalové hřiště Nedvězí  
Nedvězské slavnosti  Fotbalové hřiště Nedvězí 
Otevírání léta  Fotbalové hřiště Nedvězí  

 
 
 

Článek 4 
Zákaz žebrání 

Zakazuje se žebrání na vymezených místech a plochách veřejného prostranství na území 
statutárního města Olomouce, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky.  



 
 

Článek 5 
Závěrečná ustanovení 

( 1) Zrušuje se Obecně závazná vyhláška statutárního města Olomouce č. 3/2022 o zákazu 
konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejných prostranstvích statutárního 
města Olomouce, ze dne 7. 3. 2022.  

( 2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení. 

 

 

 

………………………………….    …..…………………………… 
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA v.r.        Ing. Otakar Štěpán Bačák v.r. 
                  primátor             1. náměstek primátora 
                                      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce  
statutárního města Olomouce č. 4/2023 

 
Vymezení veřejných prostranství nebo jejich částí,  

kde je stanoven zákaz dle čl. 3 a čl. 4 obecně závazné vyhlášky statutárního 
města Olomouce č. 4/2023 

 
 

1. Veřejná prostranství na území městské památkové rezervace (její rozsah je dán 
hranicí, která vede na severní straně od křižovatky ulic Studentské a Legionářské 
ulicí Studentskou a Dobrovského, na východní straně třídou Jiřího z Poděbrad, na 
jižní straně sleduje linii tereziánského opevnění, překračuje rameno řeky Moravy 
(Mlýnský potok) a pokračuje Aksamitovou ulicí a na západní straně probíhá třídou 
Svobody a Legionářskou zpět ke křižovatce s ulicí Studentskou. Je-li hranice 
městské památkové rezervace vedena ulicemi a vozovkami, zahrnuje vždy celý 
prostor nebo plochu těchto komunikací)5, 

2. autobusové zastávky a veřejná prostranství v okruhu do 50 metrů od nich, 

3. autobusová nádraží a veřejná prostranství v okruhu do 50 metrů od autobusových 
nebo vlakových nádraží, 

4. hřiště a dětská hřiště, která jsou přístupná bez omezení a veřejná prostranství 
v okruhu do 50 metrů od nich, 

5. veřejná prostranství v okruhu do 50 metrů od předškolních, školních a školských 
zařízení, 

6. veřejná prostranství v okruhu do 50 metrů od objektů, kde jsou poskytovány 
pobytové a ambulantní sociální služby, 

7. veřejná prostranství v okruhu do 50 metrů od objektů prodávajících potraviny,  

8. park za kulturním domem v místní části Olomouc – Lošov (p. č. 2/1 v k. ú. Lošov, 
obec Olomouc), 

9. veřejné prostranství v okruhu do 100 metrů od vstupu do sídla Krajského úřadu 
Olomouckého kraje (Olomouc, Jeremenkova 40a), 

10. veřejná prostranství v okruhu do 50 metrů od kostela Sbor Prokopa Holého (p. č. 
st. 269 v k. ú. Černovír, obec Olomouc), 

11. Návrší Jana Pavla II., park na vyhlídkovém místě „Ferďák“ (p. č. 64 v k. ú. Svatý 
Kopeček) a Sadové náměstí v místní části Svatý Kopeček. 

 
 
 

                                                 
5 Viz Výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky č.j. 16 417/87-VI/1 ze dne 21.12.1987                        

o prohlášení některých historických jader měst za památkové rezervace 


