
Pořadové číslo: 16/10

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a

Přerov 29.1.2013

Předloha pro 16. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 4. 2. 2013

Předkladatel: Ing. JIŘÍ LAJTOCH, primátor

Zpracovatel: Mgr. PETR KAROLA, vedoucí odboru vnitřní správy
Mgr. JANA HRUBÁ, vedoucí oddělení právního
Mgr. KRISTINA ONYŠČUKOVÁ, právník oddělení právního
Mgr. OMAR TERIAKI, ředitel MP

Název materiálu:

Návrh obecně závazné vyhlášky č. .../2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 
2/2011 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění 
obecně závazné vyhlášky č. 5/2012  

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

vydává obecně závaznou vyhlášku č. .../2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o 
zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 
5/2012, a to ve znění návrhu, který je uveden v příloze důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 28.2.2013

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi konané dne 29.1.2013 podala návrh Zastupitelstvu města 
Přerova vydat obecně závaznou vyhlášku č. .../2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška 
č. 2/2011 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění obecně 
závazné vyhlášky č. 5/2012.  

Důvodová zpráva:

Statutární město Přerov vydalo na základě usnesení Zastupitelstva města Přerova ze dne 31.10.2011 
(usnesení č. 323/8/9/2011) obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 o zákazu konzumace alkoholických 



nápojů na veřejném prostranství (dále jen "vyhláška"). Tato vyhláška byla vydána v souladu s 
ustanovením § 10 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, podle kterého je obec oprávněna k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku vydat 
obecně závaznou vyhlášku, ve které stanoví, které činnosti by mohly narušit veřejný pořádek v obci 
nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku. Touto vyhláškou lze 
stanovit, že zmíněné činnosti lze vykonávat jen na určitých místech a v určitou dobu, a dále je v 
pravomoci obce rovněž stanovit, na kterých veřejných prostranstvích jsou tyto činnosti zakázány. V 
souladu s tímto ustanovením byla usnesením Zastupitelstva města Přerova č. 627/14/10/2012 ze dne 
5.11.2012 vydána obecně závazná vyhláška č. 5/2012, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 
2/2011 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Touto novelou bylo do 
obecně závazné vyhlášky doplněno další veřejné prostranství (prostor mezi domy v ulici Dr. Milady 
Horákové), na kterou se z hlediska místních podmínek uvedený zákaz rovněž vztahuje.

Na základě podnětu zastupitelky Mgr. E. Grambličkové ze 14. zasedání Zastupitelstva města Přerova 
je předkládána další novelizace této obecně závazné vyhlášky, kdy se zakazuje konzumace 
alkoholických nápojů a zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství 
v okolí supermarketu Billa. V rámci této novelizace se zároveň doplňuje lokalita v okolí supermarketu 
Kaufland, která je dle poznatků z praxe strážníků Městské policie Přerov rovněž lokalitou, kde dochází 
v důsledku požívání alkoholu k narušování veřejného pořádku. 

Touto změnou se tedy rozšiřuje výčet lokalit uvedený v čl. 3 odst. 1 vyhlášky, a dále je na tuto změnu 
reagováno jak v grafické příloze (příloha č. 1), tak podrobnějším slovním vyjádřením v příloze č. 2. 
Tato veřejná prostranství jsou určena konkrétně a nade vší pochybnost tak, aby nebyl ohrožen princip 
právní jistoty a proporcionality.   

V návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2011, v znění 
obecně závazné vyhlášky č. 5/2012, je den účinnosti vyhlášky stanoven na den patnáctý následující po 
dni jejího vyhlášení. Za den vyhlášení obecně závazné vyhlášky se dle zákona o obcích považuje první 
den jejího vyvěšení na úřední desce.  

Návrh obecně závazné vyhlášky byl předem zaslán k posouzení jeho souladu se zákonem Ministerstvu 
vnitra ČR, odboru kontroly a dozoru veřejné správy. Dle obdrženého právního rozboru je návrh v 
souladu se zákonem.

Návrh obecně závazné vyhlášky včetně její aktualizované grafické a textové přílohy je součástí této 
předlohy.


