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Městská část Praha – Kunratice (dále jen MČ Praha – Kunratice), obdržela žádost o informace dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 18. 9. 2012 č.j. MC P-KU 
02301/2012, ve které žádáte o seznam veřejných prostranství, kde je na území MČ Praha – Kunratice 
zakázáno venčení psů, a dále seznam veřejných prostranství, kde je na území MČ Praha – Kunratice 
zakázáno požívání alkoholu. 
 
Na základě této skutečnosti sdělujeme následující : 
 
1) Seznam veřejných prostranství, kde je na území MČ Praha – Kunratice zakázáno venčení 

psů 
Tuto problematiku řeší Obecně závazná vyhláška č. 6/2001 Sb. hlavního města Prahy ., o 
ochraně veřejné zeleně (v platnost vstoupila dne 1.6.2001-celé znění – odkaz 
http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/uredni_deska_a_oznameni/vyhledavani_v_pravnich
_predpisech/rok_2001-vyhlaska_cislo_6_ze_dne_29_03_2001.html), která částečně upravuje 
problematiku volného pobíhání psů, směřuje spíše k ochraně veřejné zeleně před znečišťováním 
a poškozováním. Dílčí ustanovení této vyhlášky upravují volný pohyb psů ve veřejné zeleni 
následovně: Zákaz vstupu psů na dětská hřiště a pískoviště - dle § 2 písm. c) výše uvedené 
vyhlášky. Zákaz se vztahuje na veškerá hřiště a pískoviště (oplocená i doposud neoplocená) bez 
výjimky. Zákaz volného pobíhání psů ve veřejné zeleni - dle § 3 odst. 1 písm. g) a dle § 3 odst. 2 
písm. d) výše uvedené vyhlášky. V příloze č.1 vyhlášky č.6/2001 Sb. HMP jsou uvedeny 
pozemky evidované v katastru jako zeleň, zeleň v zástavbě nebo ostatní veřejná zeleň, včetně 
zařízení, vybavení a objektů na nich se nacházejících na které se tento zákaz vztahuje. 

 
2) Seznam veřejných prostranství, kde je na území MČ Praha – Kunratice zakázáno požívání 

alkoholu 
 

Tuto problematiku řeší Obecně závazná vyhláška, kterou se zakazuje požívání alkoholických 
nápojů na veřejných prostranstvích č. 12/2008 Sb. hlavního města Prahy (celé znění vyhlášky – 
odkaz: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/uredni_deska_a_oznameni/vyhledavani_v_pravnich
_predpisech/rok_2008-vyhlaska_cislo_12_ze_dne_20_06_2008.html   . Dílčí ustanovení této 
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vyhlášky vymezují Veřejná prostranství nebo jejich části, na nichž je v hlavním městě Praze 
zakázáno požívání alkoholických nápojů,– dle § 2, dále místa a akce na něž se zákaz nevztahuje. 

 
3) Zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství 

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

Náměstí a ulice Praha-Kunratice 
    1.  Kostelní náměstí 
    2.  Nám. presidenta Masaryka  
3. K Libuši a Ještědská (prostranství v okolí objektu Úřadu městské části Praha - Kunratice)  

Parky a ostatní veřejná zeleň Praha-Kunratice 
    4.  Zámecký park a prostranství vymezené ul. Golčova, K Betáni, Ještědská 

            5.  Prostranství u rybníka Ohrada a zeleň v ulici krále Václava IV. 
 
Na území hlavního města Prahy se dále zakazuje požívání alkoholických nápojů: 
a)      v okruhu 100 metrů od stanic metra, a to od: 

1. 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 zařízení1[3]), 
c)      v okruhu 100 metrů od zdravotnických zařízení, 
d)      na dětských hřištích a pískovištích. 
 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 metrů za označníkem a 5 metrů za koncem zastávky, a to vždy v celé šíři chodníku. Není-li 
konec označen, zákaz platí 65 metrů od označníku do prostoru zastávky. 
 
Místa a akce, na něž se zákaz nevztahuje 
 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. 
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. 
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