
Vyhláška o zákazu pití alkoholu na veřejných prostranstvích 
 
Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 12/2008 Sb. hl. m. Prahy, kterou se 
zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích. 
 
Zde je zveřejněna pro snadnou orientaci mapa městské části, kde jsou zobrazeny zóny, kde není dovoleno 
požívat alkohol na veřejných prostranstvích. 
 
 

Nejdůležitější body vyhlášky 
§ 2 

 
Zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství 
 

1. na území hlavního města prahy se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných 
prostranstvích nebo jejich částech uvedených v příloze k této vyhlášce. 

2. Na území hlavního města Prahy se dále zakazuje požívání alkoholických nápojů 
a. v okruhu 100 metrů od stanic metra, a to od 

1. od uzavíratelných vstupů do vestibulů stanic, které jsou určeny pouze ke  
vstupu a výstupu cestujících, 

2. uzavíratelných vstupů do stanic, jejichž vestibuly slouží též jako podchody pro 
pěší, 

b. v okruhu 100 metrů od škol a školských zařízení, 
c. v okruhu 100 metrů od zdravotnických zařízení, 
d. na dětských hřištích a pískovištích. 

3. Zakazuje se rovněž požívání alkoholických nápojů v prostoru nástupních ostrůvků nebo 
samostatných nástupišť veřejné dopravy. V případě umístění zastávky u hrany chodníku 
zákaz platí ještě 5 m za označníkem a 5 m za koncem zastávky, a to vždy v celé šíři 
chodníku. Není-li konec označen, zákaz platí 65 m od označníku do prostoru zastávky. 

 
§ 3 

 
Místa a akce, na něž se zákaz nevztahuje 
 

1. Zákaz se nevztahuje 
a. na prostory restauračních zahrádek, 
b. na prostory u stánků s občerstvením v tržnicích, tržištích, tržních místech a trzích, kde    

je povolen prodej alkoholických nápojů zvláštním předpisem. 
2. Zákaz se rovněž nevztahuje na prostor, ve kterém se koná akce pořádaná, spolupořádaná     

Nebo povolená hlavním městem Prahou nebo městskou částí, na jejímž území se akce koná. 
Těmito akcemi zejména jsou vinobraní, posvícení, silvestrovské a novoroční oslavy. 
 

V Praze 14 je dále zakázáno požívání alkoholických nápojů na těchto místech, určených vyhláškou: 
 
Náměstí a ulice 
 

1. Bratří Venclíků 1072 a 1073 (prostranství v okolí objektů Úřadu městské části Praha 14) 
2. Bryksova, vedle č. 60 a 62 - prostranství v okolí kašny (vodotrysku) při výstupu ze stanice metra   

směrem k České spořitelně 
3. Hloubětínská a Mochovská (prostranství v okolí pomníků) 
4. Kučerova (pěší zóna) 
5. Prostranství ohraničené ulicemi Poděbradská, Chvalská, Klánovická a Soustružnická 
6. Prostranství v ulici Mochovská mezi č. 535/38, 478/40, 590/95 a 477/0 (okolí Havany) 

 
Obchodní centra 
 
7. Prostranství (u nákupního centra Albert a ZŠ Bratří Venclíků) ohraničené ulicemi Broumarská, Cíglerova, 

Bratří Venclíků, Vlčkova, Pospíchalova, Ocelkova. 
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