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Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města po projednání 

A )  v yd áv á  

1. obecně závaznou vyhlášku města Ústí nad Labem č. 1/2017 o zákazu požívání 

alkoholických nápojů na veřejném prostranství 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Důvodová zpráva: 
 

 

     Zastupitelstvu města Ústí nad Labem je předložen k projednání návrh nové obecně 

závazné vyhlášky města Ústí nad Labem o zákazu požívání alkoholických nápojů na 

veřejném prostranství. 

 

     Návrh vyhlášky vychází svojí strukturou z vyhlášky stávající (OZV č. 1/2010), přičemž 

byl zachován i stejný princip plošné regulace, kdy změna spočívá v rozšíření vymezených 

ploch, na kterých je požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství zakázáno. 

      

     Rozšíření lokalit bylo provedeno na základě požadavků jednotlivých městských obvodů 

a dále na základě doporučení Městské policie Ústí nad Labem dle jejich monitorování 

během roku 2016.  

 

     Rozšíření se týká těchto lokalit: 

- městský obvod Ústí nad Labem – město: 

o hranice křižovatky Klíšská – Londýnská, dále Klíšská – Špitálské náměstí –  

Masarykova – Pařížská – V. Hradební – Bratislavská – W. Churchilla –  

Londýnská 

o hranice křižovatky Malá Hradební – U Nádraží – V. Hradební – Lidické náměstí 

 – Malá Hradební 

o hranice křižovatky U Chemičky – Špitálské náměstí – Masarykova –  

Pařížská – V. Hradební – U Trati – Revoluční – U Chemičky 

 

- městský obvod Ústí nad Labem – Severní Terasa: 

o veřejné prostranství definované celým územím městského obvodu  

Ústí nad Labem – Severní Terasa 

 

-    městský obvod Ústí nad Labem – Neštěmice: 

o ul. Neštěmická k příjezdové cestě k ZŠ dále podél cesty a areálu školy –  

křižovatka Neštěmická x Rozcestí – ul. Rozcestí – Obvodová (směrem ke 

hřbitovu) – ul. Neštěmická – zpět k příjezdové cestě k ZŠ 

o sídliště Skalka – křižovatka Na Skalce x Peškova – dále ul. Peškova, vč. ulic  

Picassova – zpět ke křižovatce Na Skalce x Peškova 

o sídliště Mojžíř – křižovatka Hlavní x Horní, dále ul. Hlavní po křižovatku s ul.  

Jindřicha Plachty – ul. Jindřicha Plachty až k Blanskému potoku, dále podél  

Blanského potoka ke křižovatce Hlavní x Horní 

 

- městský obvod Ústí nad Labem – Střekov: 

o Střekovské nábřeží od Mariánského mostu (vč. prostoru pod mostem) až  

k hranicím křižovatky s ul. Železničářská 

o Novosedlické nám. vč. přilehlého parku a parkoviště, Kojetická ul. od 

Novosedlického nám. až k výjezdu z parkoviště 

o Ul. Děčínská od křižovatky s ul. Žukovova, ul. Železničářská až ke druhé  

křižovatce s ul. U Stanice 

o Ul. Žukovova od křižovatky s ul. Děčínská až ke Střekovskému nábřeží vč.  

prostoru křižovatky Žukovova x Kozinova x Varšavská s výjimkou prostoru  

vstupu do Činoherního studia 



 
 

o Truhlářova ul. od křižovatky s ul. Žukovova až ke schodům do ul.  

Jeseninova, ul. Purkyňova od křižovatky s ul. Dobrovského až ke  

křižovatce s ul. Žukovova, ul. Bratří Mrštíků ke křižovatce s ul. Purkyňova 

 

     Návrh nové OZV byl rozeslán k projednání v souladu se Statutem města jednotlivým 

městským obvodům, které se vyjádřily následovně: 

      

- ÚL Neštěmice (usnesením byl vzat návrh OZV na vědomí bez připomínek) 

- ÚL Severní Terasa (usnesením odsouhlaseno) 

- ÚL Střekov (usnesením odsouhlaseno za podmínky doplnění parku T.G.M.) 

- ÚL město (usnesením vzato na vědomí) 

 

          Na základě správné připomínky byl do textu navrhované vyhlášky zpětně zařazen park 

T.G.M., který z připravovaného návrhu v pracovní fázi vypadl omylem. Návrh OZV tak 

zapracoval veškeré připomínky beze zbytku. 

 

     Návrh OZV byl odeslán k předběžné konzultaci na odbor veřejné správy, dozoru a 

kontroly MV ČR, který měl výtku ke způsobu udělování výjimek, když doporučil, aby o 

těchto výjimkách rozhodoval buďto orgán města, nebo jednotlivé městské obvody. Po 

konzultaci s vedením města (vč. starostek a starosty městských obvodů) byla zvolena ta 

varianta, že výjimky bude povolovat toliko Rada města Ústí nad Labem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

- návrh OZV č. …/2017 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném 

prostranství 

- usnesení RMO Ústí nad Labem – Neštěmice 

- usnesení RMO Ústí nad Labem – Severní Terasa 

- usnesení RMO Ústí nad Labem – Střekov 

- usnesení RMO Ústí nad Labem – město 

 


