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Název materiálu:

Výzva Ministerstva vnitra ČR ke zjednání nápravy obecně závazné vyhlášky č. 2/2010, o 
stanovení některých povinností při přepravě sypkých a obdobných materiálů na území 
statutárního města Přerova

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. nesouhlasí s výzvou Ministerstva vnitra ČR ke zjednání nápravy obecně závazné 
vyhlášky č. 2/2010, o stanovení některých povinností při přepravě sypkých a 
obdobných materiálů na území statutárního města Přerova;

2. rozhodlo o tom, že obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o stanovení některých 
povinností při přepravě sypkých a obdobných materiálů na území statutárního města 
Přerova, nebude zrušena;

3. souhlasí s předložením návrhu na posouzení zákonnosti obecně závazné vyhlášky č. 
2/2010, o stanovení některých povinností při přepravě sypkých a obdobných 
materiálů na území statutárního města Přerova, Ministerstvem vnitra ČR k Ústavnímu 
soudu ČR.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:



Rada města Přerova

Rada města Přerova podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit usnesení v navrženém 
znění na své 99. schůzi konané dne 10.9.2014. 

Důvodová zpráva:

Statutární město Přerov vydalo dne 14.6.2010 obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010, o 
stanovení některých povinností při přepravě sypkých a obdobných materiálů na území 
statutárního města Přerova (dále jen "město"), která nabyla účinnosti dne 1.11.2011. Touto 
obecně závaznou vyhláškou se v zájmu ochrany životního prostředí a čistoty veřejných 
prostranství na území města upravují povinnosti provozovatelů vozidel účastnících se 
silničního provozu podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a 
změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, pokud 
přepravují sypký nebo obdobný materiál.

Správní řízení ve věci porušování povinností podle této obecně závazné vyhlášky vede odbor 
stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení ochrany životního prostředí a památkové 
péče Magistrátu města Přerova. Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a 
zemědělství rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím o uložení pokut za porušení této 
obecně závazné vyhlášky vydaným Magistrátem města Přerova v prvním stupni.

V letošním roce byly Krajským soudem v Ostravě vydány tři rozsudky (z nichž jeden byl 
potvrzen Nejvyšším správním soudem), které zpochybňují soulad uvedené obecně závazné 
vyhlášky se zákony a z toho důvodu přistoupil Krajský úřad Olomouckého kraje k podání 
podnětu na pozastavení účinnosti a případně zrušení této obecně závazné vyhlášky k 
Ministerstvu vnitra ČR (dále jen "ministerstvo"), které je příslušné k výkonu dozoru nad 
vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek obcí. Ministerstvo je v souladu s ust. § 123 
a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
oprávněno vyzvat obec ke zjednání nápravy, pokud obecně závazná vyhláška obce odporuje 
zákonu (ust. § 123 odst. 1 zákona o obcích), případně může bez předchozí výzvy ke zjednání 
nápravy pozastavit účinnost obecně závazné vyhlášky, pokud je ve zřejmém rozporu s 
lidskými právy a základními svobodami (ust. § 123 odst. 2 zákona o obcích).

Na základě rozsudků Krajského soudu v Ostravě, který ve všech projednávaných případech 
konstatoval, že povinnost uložená v čl. 3 obecně závazné vyhlášky (podle tohoto článku je 
provozovatel vozidla povinen "v obci přepravovat sypký nebo obdobný materiál v uzavřeném 
nákladovém prostoru nebo jiným vhodným způsobem bránit úletům prachu a zabránit úletům 
nebo úsypům tuhých částí přepravovaného materiálu, zejm. zaplachtováním nákladového 
prostoru") je v rozporu se zákonem, vstoupilo ministerstvo v jednání se zástupci města ve 
věci zrušení obecně závazné vyhlášky. Na společném jednání, které se konalo v srpnu 2014 za 
přítomnosti zástupců oddělení dozoru ministerstva, tajemníka a dalších zástupců města, byl 
dohodnut postup, podle kterého zašle ministerstvo v souladu s ust. § 123 zákona o obcích 
městu výzvu ke zjednání nápravy zrušením obecně závazné vyhlášky. Město respektuje závěr 
vzešlý z tohoto jednání (a nebude v současné době povinnosti stanovené obecně závaznou 
vyhláškou kontrolovat), zároveň však trvá na názoru, že předmětná obecně závazná vyhláška 
byla vydána v souladu se zákonem a že není v zájmu města dobrovolně přistoupit na její 
zrušení, a to z níže uvedených důvodů. 
Předtím, než byla obecně závazná vyhláška schválena zastupitelstvem města a vydána, byl její 



návrh odborem dozoru a kontroly veřejné správy ministerstva vnitra posuzován z hlediska 
souladu se zákonem s tím, že nebyla shledána žádná nezákonnost. Dne 19.3.2010 obdrželo 
město právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky s doporučením provést úpravy v textu 
čl. 3 návrhu, týkající se použitého neurčitého pojmu "zvýšená prašnost". V souladu s tímto 
doporučením byl text upraven a formulace povinnosti "bránit úletům prachu" tak byla 
vyhodnocena jako souladná se zákonem. Na základě podnětu občana z 29.9.2010 se 
ministerstvo opětovně zabývalo posouzením zákonnosti této obecně závazné vyhlášky, 
přičemž ani v tomto případě neshledalo důvod pro zahájení dozorových opatření podle ust. § 
123 a násl. zákona o obcích. Ministerstvo vnitra, na základě shodného stanoviska ministerstva 
dopravy dospělo k názoru, že povinnosti stanovené provozovatelům vozidla zákonem o 
silničním provozu, jsou dány obecně a nikoli s primárním cílem ochrany ovzduší, tudíž 
úprava zákona o silničním provozu by se neměla překrývat s úpravou obecně závazné 
vyhlášky. 

Z hlediska aplikace této obecně závazné vyhlášky po dobu její dosavadní účinnosti v praxi 
uvádí odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení ochrany životního prostředí a 
památkové péče tyto kladné poznatky:

Před vlastním zpracováním vyhlášky byl proveden průzkum na ulici Dvořákova v Přerově, 
směrem do města, dne 25.11.2009 a následně po třičtvrtě roce účinnosti vyhlášky dne 
21.9.2011. Srovnáno bylo časové rozmezí 6:30 – 15:20 hod. Byl srovnán počet nákladních 
vozidel, a to celkový počet, počet vozidel převážejících sypký materiál a počet 
zaplachtovaných vozidel. Celkem bylo v roce 2009 zjištěno 400 nákladních vozidel, z toho 
271 (68%) vozidel převáželo sypký materiál a z nich nebylo žádné zaplachtováno, tedy 0%. V 
roce 2011 bylo zjištěno celkem 246 nákladních vozidel, z toho 146 (59%) převáželo sypký 
materiál a z toho bylo 49 vozidel zaplachtováno, tedy více než 33%.

Pro osvětovou činnost bylo vykonáno mnoho práce před samotným nabytím účinnosti 
vyhlášky zasláním informace provozovatelům dopravy, lomů, projekčním a dodavatelským 
organizacím, médiím a také informačními kampaněmi již v době platnosti a účinnosti 
vyhlášky, kdy byly, mimo informací v médiích, také zaslány provozovatelům desítky dopisů s 
informacemi o platnosti vyhlášky i poděkování za její dodržování. Pro její vymáhání bylo 
také vedeno 22 správních řízení o uložení pokuty za její nedodržování, jimiž byla vyměřena 
souhrnná částka ve výši 226 000 Kč.

V případě, že město nezjedná nápravu zrušením obecně závazné vyhlášky, bude ze strany 
ministerstva vnitra přistoupeno k zahájení řízení o pozastavení účinnosti této obecně závazné 
vyhlášky, a posléze k podání návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky Ústavnímu soudu 
ČR, v jehož kompetenci je rozhodnout o zrušení právního předpisu obce, pokud je v rozporu s 
ústavním pořádkem nebo zákonem. V řízení před ústavním soudem musí být fyzické i 
právnické osoby, které jsou účastníkem nebo vedlejším účastníkem řízení, zastoupeny 
advokátem, a to i územně samosprávné celky, které mají zaměstnance s právnickým 
vzděláním. Řízení nepodléhá soudním poplatkům; náklady, které vzniknou účastníkům a 
vedlejším účastníkům řízení (hotové výdaje účastníků a jejich zástupců, náhrada ušlého 
výdělku, odměna za zastupování advokátem), nesou tito sami.
Přílohou č. 1 důvodové zprávy je Výzva ke zjednání nápravy s právním rozborem 
ministerstva vnitra ze dne 27.8.2014.

Přílohou č. 2 důvodové zprávy je obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o stanovení některých 
povinností při přepravě sypkých a obdobných materiálů na území statutárního města Přerova.




