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MĚSTO ŘEVNICE 

Zastupitelstvo města Řevnice 

 

Obecně závazná vyhláška města Řevnice 

o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejně přístupném místě  

 

 

Zastupitelstvo města Řevnice se na svém zasedání dne 7.3.2022 usnesením č. ………………..… 

usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 písm. a) zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před 

škodlivými účinky návykových látek, a v souladu s § 10 písm. d) 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 

Zákaz konzumace alkoholických nápojů 

1) Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů1) na těchto veřejně přístupných místech: 

ul. Na Stránce, ul. Pod Lipami, ul. 28. října, ul. Nádražní, ul. Pražská, ul. Tyršova, ul. Revoluční,  
ul. Sochorova, ul. Sportovní, ul. Tyršovo stromořadí, ul. Mníšecká, ul. Lesní, ul. Švabinského,      
ul. Masarykova, ul. Příčná, ul. Čs. armády, ul. Havlíčkova, ul. Žižkova, ul. Selecká, ul. Škrétova, 
Malé náměstí, ul. U Prodejny, ul. Na Vrážku, ul. Komenského,  ul. Nezabudická, ul. Vraného,       
ul. Nerudova, ul. V Potočině, ul. Herrmannova, ul. Malá, ul. Čechova, ul. Spojovací, ul. Berounská, 
ul. Opletalova, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, Palackého náměstí, pozemek parc.č. 2689/29 
v k.ú. Řevnice (parčík u železničního přejezdu u lávky přes Berounku), ul. Sádecká, ul. Školní,     
ul. Mírová, ul. Mařákova, ul. B. Němcové, ul. Legií, ul. J. Veselého, ul. K. Mündla, pozemek parc.č. 
1271/1 v k.ú. Řevnice (prostranství v okolí budovy „Zámečku“ a prodejny COOP v č.p. 929),  
pozemek parc.č. 2302/1 v k.ú. Řevnice (parčík u hasičské zbrojnice č.p. 174), dětské hřiště mezi 
ulicemi Sportovní a Mníšecká (pod areálem areálu národní házené), pozemek parc.č. 1051/2 v k.ú. 
Řevnice (parčík pod dětským hřištěm mezi ulicemi Sportovní a Mníšecká), pozemek parc.č. 2699 
v k.ú. Řevnice (tvz. koupací louka), pozemek parc.č. 2734/1 v k.ú. Řevnice (tzv. staré fotbalové 
hřiště), ul. Rovinská, ul. Mořinská, Havlíčkovy sady. 

 

2) Zákaz podle odst. 1 se nevztahuje na zahrádky, které jsou součástí restauračních a obdobných 

zařízení, které jsou zřízeny v souladu s příslušnými právními předpisy a povoleními. 

 

 

Článek 2 

Výjimky 

Zákaz konzumace alkoholických nápojů podle článku 1 se nevztahuje na konzumaci alkoholických 

nápojů při veřejných akcích, jako jsou kulturní a sportovní akce, shromáždění apod., v prostoru konání 

takové akce a jsou-li na nich alkoholické nápoje veřejně podávány. 

 

 

Článek 3 

Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Řevnice č. 2/2008, o zákazu požívání alkoholických 

nápojů na veřejném prostranství ze dne 29.9.2008. 

 

 

 

 
1 ) § 2 písm.f)  zákona č. 65/2017 Sb., o  ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 
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Článek 4 

Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího 

vyhlášení. 

 

 

 

 

                     ....................................                          ................................... 

  Ing. arch. Alice Čermáková, místostarostka                   Ing. Tomáš Smrčka, starosta  

 

  

 

 


