
СТАТУТНЕ МІСТО ПЛЬЗЕНЬ 

МІСЬКА РАДА МІСТА ПЛЬЗЕНЬ 

ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВА ПОСТАНОВА 

Міська рада міста Плзень своєю постановою № 67 від 28 березня 2022 року затвердила 

видання наступної загальнообов'язкової постанови (надалі іменованої "Постанова") 

відповідно до § 10 (a) та § 84 (2) (h) Закону № 128/2000 Сб., про муніципалітети, із 

внесеними до нього згодом поправками. 

Стаття 1 

Вступні положення 

(1) Метою цієї постанови є визначення громадських місць, де заборонено споживання 

алкогольних напоїв і явне сприяння споживанню алкогольних напоїв, з метою охорони 

місцевого громадського порядку.  

(2) Споживання алкогольних напоїв є діяльністю, яка може порушувати громадський 

порядок міста або суперечити добрим звичаям, захисту безпеки, здоров'я та майна.  

Стаття 2 

Визначення термінів 

(1) Громадські простори - це всі площі, вулиці, ринки, тротуари, громадські зелені 

насадження, парки та інші простори, доступні для всіх без обмежень, тобто такі, що 

служать загальному користуванню, незалежно від права власності на цей простір.1   

(2) Алкогольний напій означає міцні спиртні напої, вино і пиво; алкогольний напій також 

означає напій, не зазначений у попередньому реченні, якщо він містить понад 0,5% 

етанолу за об'ємом.2   

(3) Для цілей цієї Постанови споживання алкогольних напоїв у громадському місці 

означає споживання алкогольного напою в громадському місці або знаходження в 

громадському місці з відкритою пляшкою чи іншою ємністю з алкогольним напоєм. 

(4) Для цілей цієї Постанови відкрите сприяння споживанню алкогольних напоїв у 

громадському місці означає роздачу алкогольних напоїв або роздачу відкритої пляшки 

чи іншої ємності з алкогольним напоєм у громадському місці. 

 

 

Стаття 3 

                                                           
1 §34 Закону № 128/2000 Зб., про муніципалітети, зі змінами. 
2 §2 лит. f) Закон № 65/2017 Зб. про захист здоров’я від шкідливого впливу речовин, що викликають 
залежність, зі змінами. 
 



Заборона споживання алкогольних напоїв та явного сприяння їх споживанню у 

визначених громадських місцях 

Споживання алкогольних напоїв та явне сприяння споживанню алкогольних напоїв 

заборонено у таких громадських місцях: 

(a) у громадських місцях, визначених у Додатку 1 до цієї Постанови, 

(b) у радіусі 50 м від шкіл і навчальних закладів3, 

(c) у районі платформ громадського транспорту та посадкових острівців, включно із 

зупинками для пасажирів, розташованими поза платформами громадського транспорту 

або посадковими острівцями; у разі платформ, розташованих на краю тротуару, заборона 

поширюється на площу платформи в межах 2 метрів перед стоп-маркером у напрямку 

руху та 30 метрів від стоп-маркера до площі платформи по всій ширині тротуару. 

Стаття 4 

Винятки із заборони 

Заборона на споживання алкогольних напоїв і явне сприяння споживанню алкогольних 

напоїв у громадських місцях, встановлені цією Постановою, не поширюються на:  

(a) 31 грудня та 1 січня, 

(b) приміщення пивних і літніх веранд, які є частиною закладів громадського харчування 

(наприклад, ресторанів, пабів, кафе і барів) відповідно до їхніх годин роботи, 

(c) споживання алкогольних напоїв і явне сприяння споживанню алкогольних напоїв на 

культурних, спортивних та інших громадських заходах і ринках, де продаж алкогольних 

напоїв здійснюється відповідно до відповідного законодавства або дозволів, під час і в 

місці проведення таких заходів, 

(d) можливе проведення урочистостей з нагоди завоювання пльзеньським спортивним 

клубом чемпіонського титулу у вищому республіканському змаганні або урочистостей з 

нагоди завоювання чемпіонського титулу національною спортивною командою. 

Стаття 5 

Порушення 

Порушення зобов'язань, передбачених цією Постановою, карається відповідно до 

спеціального законодавства.4   

Стаття 6 

Ефективність 

Ця Постанова набуває чинності з 1 травня 2022 року. 

 

                                                           
3 §7 aбз. 3, 4, 5 Закону № 561/2004 Зб. про освіту, зі змінами та доповненнями. 
4 Закон № 251/2016 Зб. про деякі правопорушення, зі змінами та доповненнями. 

https://slovnik.seznam.cz/preklad/ukrajinsky_cesky/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%CC%81%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F?strict=true
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Опубліковано у Збірнику нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування 

та деяких адміністративних органів за: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додатoк 1 

Плзень – центр (Plzeň – střed)

 

 

Площа Чеських братів (nám. Českých bratří) 

 

 

 

 



ТРЦ Луна та околиці (OC Luna a okolí) 

  

 

 

 

 

 



pайон У Ежишка – территория вдоль берегов реки Радбуза до Малостранского моста. 

(oblast U Ježíška – oblast podél břehů Radbuzy až k mostu Malostranská)

 


