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Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky o ochraně nočního klidu, regulaci hlučných 
činností a omezení provozní doby hostinských provozoven

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

vydává obecně závaznou vyhlášku č. …/2015 o ochraně nočního klidu, regulaci hlučných činností a 
omezení provozní doby hostinských provozoven ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova projednala na své 18. schůzi konané dne 21.5.2015 tři varianty návrhu obecně 
závazné vyhlášky a následně podala usnesením č. 497/18/10/2015 návrh Zastupitelstvu města Přerova 
vydat obecně závaznou vyhlášku č. .../2015 o ochraně nočního klidu, regulaci hlučných činností a 
omezení provozní doby hostinských provozoven, tj. variantu II, a to v upraveném znění. Změna 
učiněná Radou města Přerova v tomto variantním návrhu se týkala vymezení konce provozní doby 
hostinských provozoven v čl. 7 vyhlášky. 

Kancelář tajemníka, oddělení právní

V rámci metodické pomoci poskytované ministerstvem vnitra obcím při tvorbě jejich právních 
předpisů byl návrh obecně závazné vyhlášky zaslán odboru veřejné správy, dozoru a kontroly za 
účelem posouzení zákonnosti. Do doby odevzdání této předlohy nebylo stanovisko ministerstva vnitra 
doručeno.  

Městská policie Přerov

Graficky vytyčené oblasti odpovídají místům výskytu provozoven, na jejichž provozní hluk nebo 
hlučné chování zákazníků směřují častější telefonické stížnosti.

Kancelář primátora



Kancelář primátora byla zastoupena v rámci pracovní skupiny při přípravě vyhlášky, kdy byly ze 
strany Kanceláře primátora poskytnuty informace o lokalitách s nejčastějším výskytem stížností 
občanů na hluk z provozoven. Souběžně shromažďovala a předávala pracovní skupině podněty a 
připomínky k vyhlášce od výborů zastupitelstva města a místních výborů z jednotlivých místních částí 
města Přerova.

Důvodová zpráva:

K zákonnému zmocnění:

Podle ustanovení § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "zákon o obcích"), může obec ukládat povinnosti obecně závaznou vyhláškou vydanou v 
samostatné působnosti mimo jiné: 
• 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;
• 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.

Při regulaci těchto činností na úrovni samosprávy 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. Jedním z těchto předpisů je zákon č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), který v ust. § 32 stanoví, že hluk z 
provozoven služeb a hluk z veřejné produkce hudby (například koncerty, taneční zábavy, artistická 
produkce s hudbou) nesmí překročit hygienické předpisy upravené prováděcích právním předpisem 
(tím je nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací). 
Podle citovaného ustanovení zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění této povinnosti povinna 
zajistit osoba provozující službu, resp. pořadatel, jde-li o veřejnou produkci hudby. V této souvislosti 
je nutné zdůraznit, že tato povinnost je uvedeným zákonem stanovená za účelem ochrany veřejného 
zdraví, a to z hlediska regulace dlouhodobého hluku a vibrací vyvolaných výrobní nebo jinou 
podnikatelskou činností. Pokud tedy obce mají zájem v rámci svých samospráv tento hluk regulovat, 
pak tak mohou činit pouze s cílem zajistit veřejný pořádek v obci, nikoli chránit veřejné zdraví. 
Rozdílnost obou úprav spočívá v tom, že podle zákona o ochraně veřejného zdraví mohou ukládat 
sankce za překročení stanovených hygienických limitů orgány ochrany veřejného zdraví (krajská 
hygienická stanice, v případě nepovolené hudební produkce v provozovně stavební úřad), kdežto 
podle obecně závazné vyhlášky obce vydané v její samostatné působnosti za účelem ochrany 
veřejného pořádku je obec oprávněna uložit sankci provozovateli (pořadateli veřejné hudební 
produkce), v jehož provozovně je provozována veřejná produkce hudby v rozporu s podmínkami 
stanovenými touto obecně závaznou vyhláškou.

Dalším souvisejícím předpisem veřejného práva je zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o přestupcích"). Obecně platí, že rušení nočního klidu a 
obtěžování hlukem a vibracemi, které by mohlo narušit veřejný pořádek a vzbudit veřejné pohoršení, 
je regulováno § 47 odst. 1 písm. b) a c) zákona o přestupcích. Podle odst. 3 citovaného ustanovení 
zákona o přestupcích je doba nočního klidu vymezena dobou od 22. do 6. hodiny s tím, že obce 
mohou obecně závaznou vyhláškou nebo rozhodnutím vydaným na základě obecně závazné vyhlášky 
stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž 
je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou. 



Vybrané oblasti regulace

V souladu se zmocněním ve výše uvedeném ust. § 10 zákona o obcích bylo navrženo regulovat obecně 
závaznou vyhláškou tyto oblasti:

a) používání hlučných strojů, přístrojů a zařízení v nevhodnou denní dobu (čl. 4 návrhu), 
b) rušení nočního klidu veřejnou hudební produkcí se současným stanovením podmínek pro pořádání, 
průběh a ukončení veřejných hudebních produkcí (čl. 5 a 6 návrhu),
c) omezení provozní doby hostinských provozoven (čl. 7 návrhu). 

Ad a) Co se týče používání hlučných zařízení, obce nemohou zakázat paušálně jejich používání po 
delší dobu, mohou však jejich používání s ohledem na místní podmínky přiměřeně omezit (např. v 
ranních nebo večerních hodinách) tak, aby toto omezení bylo vždy v souladu s principem 
proporcionality, tj. tak, aby měli občané dostatečnou možnost tyto činnosti provádět v jinou dobu. 
Doby omezení uvedené v návrhu vyhlášky jsou výsledkem kompromisu přijatého poté, co byly k 
návrhu obecně závazné vyhlášky zaslány podněty a připomínky výborů zastupitelstva města a 
místních výborů místních částí města. 

Ad b) Pro vydání právního předpisu obce chránícího noční klid před obtěžující veřejnou hudební 
produkcí je důležité vyhodnocení toho, zda se v místních podmínkách jedná o rušení ojedinělé, 
náhodné nebo opakované a přetrvávající. Obce mohou v obecně závazných vyhláškách při zachování 
principu proporcionality a rozumnosti úpravy k zabránění nepřiměřeného obtěžování občanů veřejnou 
produkcí hudby stanovit časová či místní omezení. V návrhu vyhlášky jsou tak uvedeny lokality, ve 
vztahu k nimž bylo v minulých letních měsících shromážděno nejvíce stížností občanů na hluk 
působený veřejnou produkcí hudby. Jednalo se zejména o tyto lokality: areál Výstaviště, areál Pivovar 
Zubr, a. s. Pro navržené lokality se stanovuje časové omezení, tj. povinnost ukončit hlasitou veřejnou 
produkci hudby, která je způsobilá narušit veřejný pořádek ve městě. V praxi to bude znamenat, že 
pokud by v těchto místech po uvedené hodině (23:00) nadále docházelo k obtěžování občanů hlasitou 
veřejnou produkcí hudby, bude provozovateli (pořadateli) hrozit postih za porušení povinnosti uložené 
obecně závaznou vyhláškou. Pro snazší výkon kontroly dodržování povinností stanovených touto 
obecně závaznou vyhláškou budou strážníci Městské policie Přerov disponovat obecním hlukoměrem 
pro účely orientačního měření hluku. Orientační údaj o naměřeném hluku pak bude použitelný jako 
důkazní prostředek v rámci následného správního řízení a může rovněž sloužit pro podání žádosti 
občanů o provedení státního zdravotního dozoru v konkrétní lokalitě. 

Ad c) Návrh vyhlášky regulující hluk ve městě byl v uplynulém období připravován na základě 
stížností adresovaných městu v letních měsících roku 2013 a primárně upravoval pouze hluk působený 
živou či reprodukovanou hudbou. Vedle stížností na hluk působený hlasitou hudbou směřovaly 
stížnosti zároveň proti provozům jako takovým, kdy noční klid je narušován ve velké míře lidmi 
navštěvujícími tyto provozovny. Jednalo se o rušení nočního klidu před provozovnami zejména ve 
Wilsonově ulici, Jateční ulici, na nám. T.G.M. a v souvislosti s provozovnou ve sportovním areálu v 
Kozlovicích. Na tyto fyzické osoby, přestupce, rušící noční klid či vzbuzující veřejné pohoršení se 
vztahují příslušná ustanovení zákona o přestupcích (toto jednání tedy nelze obecně závaznou 
postihovat). Pokud však 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. Dle judikatury Ústavního soudu 
lze takto omezit ústavně zaručené právo na provozování hospodářské činnosti v zájmu ochrany jiného 
ústavně zaručeného práva, tj. práva na nerušené pokojné bydlení. Na základě podnětu zástupce 
stěžovatelů byl připraven návrh obecně závazné vyhlášky, který vedle regulace hlasité veřejné 
produkce hudby zahrnuje rovněž úpravu provozní doby hostinských provozoven, v souvislosti s 
jejichž provozem může docházet k narušování veřejného pořádku, tj. provozovny ve Wilsonově ulici, 
Jateční ulici, na nám. T.G.M. a ve sportovním areálu v Kozlovicích. V loňském 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.



V návrhu vyhlášky jsou za účelem zajištění veřejného pořádku stanoveny rovněž podmínky pro 
pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných akcí, na kterých má být provozována veřejná 
hudební produkce v podobě živé či reprodukované hudby. Pořadatel takové veřejnosti přístupné akce 
je povinen zaslat Městské polici Přerov oznámení s uvedením náležitostí vyjmenovaných ve vyhlášce 
(možno též použít formulář v příloze vyhlášky). 

Pro úplnost je třeba uvést, že hluk z restauračních předzahrádek je řešen v rámci stanovení doby 
prodeje zboží a poskytování služeb na tržištích, předsunutých prodejních místech a restauračních 
předzahrádkách podle nařízení města č. 2/2011 – tržního řádu, který je vydáván v přenesené 
působnosti na základě zmocnění dle živnostenského zákona.
Od přijetí usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 1225/25/9/2014 ze dne 15.9.2014, kterým bylo 
radě města uloženo zabývat se vydáním této vyhlášky, byly na jednáních pracovní skupiny ve složení 
zástupců vedení města, Městské policie Přerov, kanceláře primátora, odboru stavebního úřadu a 
životního prostředí a oddělení právního projednávány různé varianty obsahu této vyhlášky. Dvou z 
uskutečněných jednání se účastnili rovněž provozovatelé, kterých by se regulace měla týkat, a zástupci 
nespokojených občanů. Již na prvním z těchto jednání vyslovili provozovatelé důrazný nesouhlas s 
jakoukoli regulací konce provozní doby jejich provozoven; na dalším jednání konaném dne 6.5.2015, 
kterého bylo účastni též zástupci nespokojených občanů, byly vyslechnuty a zaznamenány názory 
obou stran. Vesměs všichni dotčení provozovatelé kategoricky odmítli variantní návrh zástupců 
nespokojených občanů týkající se stanovení konce provozní doby jejich provozoven v 02:00 hodin. Na 
tomto jednání rovněž z úst přítomných provozovatelů zaznělo, že se takové regulaci budou bránit 
všemi prostředky. 

Přílohy: 
1. Návrh obecně závazné vyhlášky č. .../2015, o ochraně nočního klidu, regulaci hlučných činností a 
omezení provozní doby hostinských provozoven 
2. Zápis jednání ze dne 6.5.2015


