
STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV

Obecně závazná vyhláška č. …/2015,
                o ochraně nočního klidu, regulaci hlučných činností a     

               omezení provozní doby hostinských provozoven 

Zastupitelstvo města Přerova se na svém … zasedání konaném dne ……..2015 usnesením           
č. ……………… usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a b) a § 84 odst. 2 písm. 
h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto 
obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

1. Účelem této vyhlášky je vytvořit opatření směřující k ochraně před hlukem a stanovit 
povinnosti k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku jako stavu, který 
umožňuje klidné a pokojné soužití občanů ve městě.

2. Touto vyhláškou se regulují činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek na území 
statutárního města Přerova (dále jen „město“) nebo být v rozporu s dobrými mravy, 
ochranou bezpečnosti zdraví a majetku, a stanoví se podmínky jejich omezení.

Čl. 2
Doba nočního klidu

Doba nočního klidu je vymezena dobou od 22:00 do 06:00 hodin následujícího dne, 
přičemž v této době je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy. Touto 
vyhláškou se stanoví výjimečné případy, kdy je doba nočního klidu vymezena dobou 
kratší nebo žádnou1. 

Čl. 3
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu 

s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku

    Činnostmi, které by mohly narušit veřejný pořádek ve městě, jsou: 

a) používání hlučných strojů, přístrojů a zařízení v nevhodnou denní dobu uvedenou          
v čl. 4 této vyhlášky;

b) rušení nočního klidu veřejnou hudební produkcí.

                                                          
1 § 47 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů



Čl. 4 
Omezení používání hlučných strojů, přístrojů a zařízení

Povinnost zdržet se veškerých prací spojených s užíváním hlučných strojů, přístrojů           
a zařízení způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, kotoučových a motorových pil, 
křovinořezů, úhlových brusek a jiných, takto: 

a) o sobotách v době od 06:00 do 08:00 hodin na celém území města;
b) o nedělích, státních svátcích a ostatních svátcích2 v době od 06:00 do 08:00 hodin              

a v době od 12:00 do 14:00 hodin na celém území města mimo Přerov I-Město            
a Přerov II-Předmostí;

c) o nedělích, státních svátcích a ostatních svátcích po celý den v Přerově I-Městě            
a v Přerově II-Předmostí.

    

Čl. 5
Podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejných hudebních produkcí 

1. Veřejnou hudební produkcí se pro účely této vyhlášky rozumí produkce živé nebo 
reprodukované hudby na veřejně přístupném místě, pokud je tato produkce slyšitelná 
na veřejném prostranství a je způsobilá narušit veřejný pořádek ve městě, zejména 
právo na pokojné bydlení v době nočního klidu.  

2. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, 
parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému 
užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru3. 

3. Veřejnosti přístupnou akcí se pro účely této vyhlášky rozumí sportovní, kulturní a jiné 
akce spojené s veřejnou hudební produkcí konající se na veřejném prostranství (dále 
jen „akce“). Tyto akce se považují za veřejně přístupné i v případě, že se akce koná 
pro omezenou skupinu osob.  

4. Pořadatel akce je povinen písemně oznámit konání akce Městské policii Přerov, se 
sídlem Přerov, náměstí T. G. Masaryka 1, nejméně 10 dnů před jejím konáním (pozn.: 
tato povinnost se nevztahuje na akce pořádané ve vnitřních prostorách). V oznámení, 
pro které je možné využít formulář v příloze č. 1 této vyhlášky, je povinen uvést tyto 
skutečnosti:

a) jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a tel. kontakt, je-li pořadatelem 
fyzická osoba, nebo obchodní název, IČ, sídlo, označení zástupce a tel. kontakt,     
je-li pořadatelem právnická osoba;

b) označení akce, příp. pravidelně se opakujících akcí, doba a místo jejího konání 
včetně údaje o jejím začátku a ukončení;

                                                          
2 § 1 a 2 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech 
pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
3  § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 



c) předpokládaný počet účastníků akce;
d) jméno a příjmení osoby odpovědné za pořadatelskou službu včetně uvedení tel. 

kontaktu na tuto osobu a souhlasu s výkonem této funkce.

Čl. 6
Výjimky

1. Pro noc z 31. prosince na 1. ledna každého kalendářního roku se touto vyhláškou 
stanoví, že se žádná doba nočního klidu nevymezuje.

2. Touto vyhláškou se stanovuje doba trvání veřejné hudební produkce podle čl. 5 odst. 1 
této vyhlášky do 23:00 hodin v těchto lokalitách graficky vyznačených v příloze č. 2 
této vyhlášky:

a) areál Výstaviště Přerov I-Město 
b) areál Pivovaru Zubr a. s., Přerov I-Město 

3. Rada města může rozhodnout4 o stanovení výjimečných případů, zejména slavností 
nebo obdobných společenských nebo rodinných akcí, při nichž se doba nočního klidu 
vymezuje kratší nebo žádná. 

Čl. 7
Omezení provozní doby hostinských provozoven

1. Hostinskou provozovnou se pro účely této vyhlášky rozumí provozovna, v níž se 
realizuje hostinská činnost, tj. činnost spočívající v přípravě a prodeji pokrmů a nápojů 
k bezprostřední spotřebě v provozovně, včetně poskytování doplňkového prodeje 
zboží a služeb (např. restaurace, hostince, vinárny, bary, herny atd.). 

2. Hlukem vycházejícím z hostinské provozovny se pro účely této vyhlášky rozumí hluk 
slyšitelný vně této provozovny, který je způsobilý narušit veřejný pořádek ve městě, 
zejména právo na pokojné bydlení.   

3. Touto vyhláškou se stanoví konec provozní doby hostinských provozoven 

- v den pracovního volna nebo v den pracovního klidu na 02:00 hodiny
- v ostatních dnech na 24:00, přičemž počátek provozní doby je každý den nejdříve 

v 07:00 hodin,

v těchto lokalitách graficky vyznačených v příloze č. 3 této vyhlášky:

a) ul. Wilsonova, Přerov I-Město
b) nám. T. G. Masaryka, Přerov I-Město 
c) ul. Jateční, Přerov I-Město
d) Záhumení, Přerov IV-Kozlovice

                                                          
4 zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů



Čl. 8 
Sankční ustanovení

Porušování povinností stanovených touto vyhláškou bude postihováno podle platných 
právních předpisů5.

Čl. 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

………………………….. ……………………………….
Mgr. Vladimír Puchalský Pavel Košutek
primátor náměstek primátora 

                                                          
5 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů  



Příloha č. 1:

Oznámení o konání veřejnosti přístupné akce

dle článku 5 odst. 4 obecně závazné vyhlášky č. …/2015 o ochraně nočního klidu a regulaci 
hlučných činností:

Pořadatel (fyzická/právnická osoba)

Příjmení a jméno / název:

Statutární zástupce  
(u právnických osob):

Datum narození / IČ:

Adresa / Sídlo (včetně 
PSČ):

Tel. kontakt:

Osoba odpovědná za pořadatelskou službu a její souhlas s výkonem této funkce

Příjmení a jméno:

Tel.:

E-mail:

Souhlasím s výkonem této 
funkce, podpis:

Popis akce 

Název akce:

Název místa a adresa 
konání akce:

Předpokládaný počet 
účastníků:

Datum konání 
akce:

Začátek akce (hod.):
Ukončení akce 
(hod.):

V Přerově dne: Podpis pořadatele:


