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Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

ukládá Radě města Přerova zabývat se možností vydat obecně závaznou vyhlášku o regulaci 
hluku a hlučných činností.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Odbor vnitřní správy

Oddělení právní odboru vnitřní správy konstatuje, že v závislosti na místních podmínkách lze 
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, přistoupit na možnost regulace rušení nočního klidu a obtěžování 
hlukem vydáním obecně závazné vyhlášky.  

Důvodová zpráva:

Ustanovení § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "zákon o obcích"), zmocňuje obec k vydání obecně závazné vyhlášky (dále 
jen "vyhláška") za účelem regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci. 
Při této regulaci musí obec dodržet meze dané zákonem, nesmí upravovat otázky, které jsou 
vyhrazeny výlučně zákonné úpravě ani odlišně upravovat otázky, které jsou upraveny 
předpisy práva veřejného nebo soukromého. V souladu s tímto zmocněním zákona o obcích 
může obec vyhláškou stanovit:



- přiměřené omezení hlučnosti nebo zákaz používání hlučných strojů a zařízení ve stanovenou 
dobu za určitých podmínek, a to i v případě hluku jednorázového, méně intenzívního, ale 
obtěžujícího, tedy takového, který může narušit veřejný pořádek a občanské soužití v obci;

- omezení provozu hostinských zařízení nebo veřejných produkcí hudby; pokud 
provozováním hostinské činnosti v nočních hodinách dochází k narušování veřejného 
pořádku, má obec možnost stanovit těmto provozovatelům povinnosti, a to včetně povinnosti 
spočívající v omezení provozní doby v nočních hodinách. Takto omezit ústavně zaručené 
právo na provozování hospodářské činnosti lze v zájmu ochrany jiného ústavně zaručeného 
práva, tj. práva na nerušené pokojné bydlení. 

Při regulaci povinností vydáním obecně závazné vyhlášky platí, že obec by neměla zákazy 
formulovat plošně, ale vždy jen v co nejméně omezujícím rozsahu. Regulace určitého chování 
by se měla vztahovat vždy jen na určitá, ve vyhlášce konkrétně vymezená místa, případně 
doby, s přihlédnutím k povaze chování a jeho způsobilosti (významnou měrou) narušit 
veřejný pořádek v obci. Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, 
dává obcím v ust. § 47 odst. 3 možnost vydat obecně závaznou vyhlášku, v níž budou 
stanoveny výjimečné případy (zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné 
akce), při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou. Tyto případy 
nemusí být všechny ve vyhlášce taxativně uvedeny, mohou být rovněž stanoveny 
rozhodnutím vydaným na základě takové obecně závazné vyhlášky. Žádosti o udělení 
výjimky z povinnosti dodržovat dobu nočního klidu vyřizují orgány obcí ve správním řízení 
podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh vyhlášky regulující hluk ve městě byl v uplynulém období připravován na základě 
stížností adresovaných městu v loňských letních měsících a primárně upravoval pouze hluk 
působený živou či reprodukovanou hudbou. Jednalo se zejména o tyto lokality: sportovní 
areál v Kozlovicích, areál Trumf (Trávník), areál Výstaviště, areál Pivovar Zubr, a. s. V 
průběhu jednání týkajících se obsahu vyhlášky byly ze strany zástupců Městské policie Přerov 
vzneseny další podněty, kdy podle počtu řešených stížností bylo k regulaci navrženo rovněž 
omezení provozní doby některých hostinských provozoven, které obtěžují občany žijící v 
těsném sousedství svým provozem, aniž by docházelo k produkci hudby. Byly to především 
provozovny v těchto ulicích: Jateční, Optická, 9. května, a dále byly řešeny stížnosti na 
diskotéku na Wilsonově ulici. V letošním roce byly ve větším počtu zaznamenány stížnosti na 
hluk vycházející ze střešní předzahrádky restaurace Euro na Wilsonově ulici a restaurace U 
komára (u rybníka); na tyto se však vztahuje omezení podle nařízení města č. 2/2011 - tržního 
řádu, který upravuje provozní dobu restauračních předzahrádek.

Vyhláškou tak byly v místních podmínkách statutárního města Přerova navrženy k regulaci 
tyto činnosti s tím, že uvedená časová omezení lze rovněž měnit či rozšířit dle uvážení 
zastupitelstva města:

- používání hlučných strojů a zařízení, kdy se navrhuje omezení jejich používání v nevhodnou 
denní dobu, tj. o sobotách, nedělích a státních a ostatních svátcích v době od 6:00 do 9:00 hod 
a od 20:00 do 22:00 hod, a to jak ve městě, tak v jeho městských částech;

- pořádání sportovních a kulturních podniků spojených s produkcí hudby; navrhuje se stanovit 
dobu do 24:00 hod; tato doba se vztahuje na lokality uvedené v příloze vyhlášky; lokality lze 
měnit či doplňovat formou vydání novely vyhlášky v závislosti na místních podmínkách;



- omezení provozní doby některých hostinských provozoven, kdy stížnosti jsou namířeny 
proti hluku spojenému s provozem hostinské činnosti obecně; v příloze jsou uvedeny lokality, 
kterých se toto omezení týká.

Možnosti vydat obecně závaznou vyhlášku k regulaci hlučných činností využívají obce a 
města napříč celou republikou hojně. Pro srovnání lze příkladmo uvést obecně závazné 
vyhlášky města Lipník nad Bečvou (č. 3/2011 o omezení provozní doby hostinských 
provozoven), Prostějova (č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností), či 
Brna (č. 12/2011 o regulaci veřejné hudby v pohostinských zařízeních a restauračních 
předzahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku).


