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ZÁZNAM O POSKYTNUTÍ POŽADOVANÝCH INFORMACÍ

dle ustanovení § 4 odst. 1 a § 14 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“)

Magistrát  města  Přerova,  Kancelář  primátora  (dále  jen  „poskytovatel“),  jako věcně  a  místně 
příslušný orgán dle ustanovení § 2 odst. 1 InfZ v součinnosti s ustanovením § 130 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), poskytuje 
k elektronicky podané a elektronicky podepsané žádosti o poskytnutí informací ve smyslu InfZ 
podané  ***************  z elektronické  adresy ******  (dále  jen  „žadatel“)  následující 
informace.

S d ě l e n í :

K  otázce č.  1:  Existují  nějaká  legislativní  omezení  či  pravidla  pro  pořádání  veřejných 
hudebních produkcí (zákonné, podzákonné normy, vyhlášky města apod.)? Pokud ano, tak 
jaká.
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Omezení pro hluk z veřejné produkce hudby stanoví § 30 a násl. zákona č. 258/2000 Sb., 

o  ochraně  veřejného zdraví  a  o  změně  některých  souvisejících  zákonů,  ve  znění  pozdějších 
předpisů. 
 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanoví, 
že obec může mimo jiné ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou povinnosti 
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, zejména může stanovit, které činnosti, jež 
by  mohly  narušit  veřejný  pořádek  v  obci  nebo být  v  rozporu  s  dobrými  mravy,  ochranou 
bezpečnosti,  zdraví  a  majetku,  lze  vykonávat  pouze na  místech a  v  čase  obecně  závaznou 
vyhláškou určených, nebo stanovit, že na některých veřejných prostranstvích v obci jsou takové 
činnosti zakázány (ust. §  10 písm. a) zákona), a dále pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti 
přístupných sportovních a  kulturních  podniků,  včetně tanečních  zábav a  diskoték stanovením 
závazných podmínek v rozsahu nezbytném k zajištění  veřejného pořádku (ust.  § 10 písm.  b) 
zákona).  
 

Obecně  závaznou  vyhlášku  podle  tohoto  ustanovení  zákona o  obcích  statutární  město 
Přerov nevydalo.
 

Zákonem  č.  200/1990 Sb.,  o  přestupcích  (přestupkový  zákon),  ve znění  pozdějších 
předpisů, jsou regulovány přestupky proti veřejnému pořádku (ust. § 47 odst. 1 písm. b) a c) 
zákona).
 

Na pořádání těchto hudebních produkcí se rovněž může vztahovat zákon č. 379/2005 Sb., 
o  opatřeních  k  ochraně  před  škodami  působenými  tabákovými  výrobky,  alkoholem a  jinými 
návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů. 
 

Soukromoprávní žalobou se lze bránit podle ust. § 127 občanského zákoníku.
 

V souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve  znění  pozdějších  předpisů,  odkazujeme  v  ostatním  na  podrobné  informace  zveřejněné  na 
portálu www.mvcr.cz. 
 
K  otázce  č.  2:  Jaké  musí  pořadatel  hudební  produkce  splnit  podmínky  (legislativní, 
technické), aby mohl uskutečnit veřejnou hudební produkci?
 

Pokud  není  obcí  vydána  obecně  závazná  vyhláška  upravující  problematiku možného 
rušení  veřejného  pořádku,  pak je  třeba  dodržet  podmínky  stanovené  právními  předpisy 
uvedenými  v  odpovědi  na  otázku č.  1. Samozřejmě  i  včetně  dodržení  příslušných ustanovení 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění dalších 
zákonů.

K otázce č. 3: Existují nějaká technická omezení či pravidla pro pořádání veřejné hudební 
produkce (např. hlasitost hudební produkce)? Pokud ano, tak jaká?
 

Viz odkaz na zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, uvedený v odpovědi na otázku č. 1.
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K otázce č. 4: Existují nějaká časová omezení či pravidla pro pořádání veřejné hudební 
produkce (např. povinnost dodržovat noční klid v době od 22 hodin)? Pokud ano, tak jaká?
 

Viz odpověď na otázku č. 1. 
 

Z podané žádosti není  zřejmé,  zda se jedná o veřejnou hudební  produkci  venkovní  či 
pořádanou uvnitř budovy.

Pokud by se jednalo o restaurační předzahrádku, co se týče časového omezení, může být 
toto postihováno na území města Přerova rovněž podle nařízení statutárního města  Přerova č. 
2/2012, kterým se vydává Tržní řád, který upravuje dobu prodeje zboží a poskytování služeb na 
tržištích, předsunutých prodejních místech a restauračních předzahrádkách.  V jiných obcích to 
může být jinak.
 
K otázce  č.  5:  Který orgán dbá o dodržování  případného zákazu  rušení  nočního klidu 
(Policie ČR, Městská policie)?
 

Policie ČR, Městská policie, příp.  obecní živnostenský úřad v rámci kontrol prováděných 
v souvislosti  s dodržováním tržního  řádu či  jiné  obecně závazné  vyhlášky pokud ji  má  obec 
vydanou.
 
K otázce č.  6: Odpovídá za případné porušení nočního klidu pořadatel veřejné hudební 
produkce (např. vlastník či provozovatel objektu, v němž se hudební produkce odehrává) 
nebo samotný původce hluku (hudebník, DJ)?
 

Ustanovení § 32 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, přesně specifikuje, kdo je v případě veřejné produkce hudby odpovědný za 
překročení  hygienických  limitů.  Případné  porušení  nočního  klidu  je  postihováno  podle 
přestupkového zákona.
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