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Přerov 28.8.2015

Návrh pro 9. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 7. 9. 2015

Zpravodaj: Mgr. Vladimír Puchalský, primátor města Přerova

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Mgr. Jana Hrubá, vedoucí oddělení právního

Název návrhu:

Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 
2/2011, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

vydává obecně závaznou vyhlášku č. .../2015, 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 obecně závazné vyhlášky č. 1/2013, a to ve znění, které je přílohou č. 1 důvodové zprávy.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova podala návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat obecně závaznou vyhlášku, 
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o zákazu požívání alkoholických nápojů na
veřejném prostranství, na své 24. schůzi konané dne 25.8.2015, usnesením č. 721/24/8/2015.  

Důvodová zpráva:

Vydání obecně závazné vyhlášky č. 2/2011, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství (dále jen "vyhláška"), bylo schváleno Zastupitelstvem města Přerova (dále jen 
"zastupitelstvo") na jeho 8. zasedání konaném dne 31.10.2011 usnesením č. 323/8/9/2011. Vyhláška 
nabyla účinnosti dne 24.11.2011. Dne 5.11.2012 bylo na 14. zasedání zastupitelstva schváleno vydání 
obecně závazné vyhlášky č. 5/2012, kterou byl výčet veřejných prostranství, na něž se vztahuje zákaz 
konzumace alkoholických nápojů a zjevného umožňování konzumace alkoholických nápojů podle této 
vyhlášky, doplněn o prostor mezi domy v ulici Dr. Milady Horákové (účinnost vyhlášky dne 
1.12.2012). Další novelizace a rozšíření výčtu lokalit bylo zastupitelstvem schváleno na jeho 16. 
zasedání konaném dne 4.2.2013 usnesením č. 715/16/10/2013, kdy bylo schváleno vydání obecně 
závazné vyhlášky č. 1/2013, kterou byly do vyhlášky doplněny další dvě lokality - Billa a přilehlé 



okolí a Kauflland a přilehlé okolí (účinnost vyhlášky dne 26.2.2013).

Kromě výčtu veřejných prostranství na území statutárního města Přerova, na která se vztahuje zákaz 
konzumace alkoholických nápojů a zjevného umožňování konzumace alkoholických nápojů, jsou ve 
vyhlášce uvedeny výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů a zjevného umožňování 
konzumace alkoholických nápojů, kdy tento zákaz se mimo jiné nevztahuje na "kulturní, sportovní či 
jiné akce společenského charakteru pořádané nebo spolupořádané statutárním městem Přerovem"
(čl. 4 odst. 1 písm. c) vyhlášky). Dalšími výjimkami stanovenými vyhláškou jsou "restaurační 
předzahrádky a konání jednorázových akcí spojených s prodejem zboží a poskytováním služeb podle 
zvláštního předpisu, a to po dobu provozu předzahrádky nebo po dobu konání akce" (čl. 4 odst. 1 
písm. a) vyhlášky) a "dny 1. ledna a 31. prosince každého kalendářního roku" (čl. 4 odst. 1 písm. b) 
vyhlášky). V odst. 2 čl. 4 článku vyhlášky je dále stanovena možnost rozhodnout o udělení výjimky z 
uvedeného zákazu na základě individuální žádosti. 

Dne 17. září 2014 vyhlásil Ústavní soud nález v řízení o návrhu Ministerstva vnitra na zrušení 
ustanovení poslední věty článku III. odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Chebu č. 6/2012 k 
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, vedeném pod sp. zn. 
Pl. ÚS 35/13. Město Cheb v dotčeném ustanovení vyhlášky zakázalo provádění pyrotechnických 
efektů a ohňostrojů na území města, neboť ji považuje za činnost, která by mohla narušit veřejný 
pořádek nebo být v rozporu s dobrými mravy a současně z tohoto zákazu stanovilo obecnou výjimku 
pro všechny akce pořádané městem Cheb, přičemž ostatním subjektům vyhláška umožňuje získat 
ad hoc výjimku rozhodnutím rady města Cheb na základě písemné žádosti.

Ústavní soud potvrdil názor Ministerstva vnitra, že jde o nedůvodně nerovný přístup města k sobě 
samému na straně jedné a k ostatním fyzickým a právnickým osobám na straně druhé, jestliže je 
zaveden odlišný právní režim pro druhově obdobné či shodné akce pouze na základě osoby pořadatele 
akce. Jde o porušení práv dotčených osob, jestliže je individuální rozhodování o výjimce ze zákazu 
stanovené činnosti, odůvodněného ochranou veřejného zájmu, nahrazeno pro akce pořádané určitou 
osobou obecnou výjimkou, zakotvenou přímo ustanovením obecně závazné vyhlášky.

Podle uvedeného ústavního nálezu dále platí, že pokud zákon či přímo ústavní pořádek umožňuje obci 
zakázat či omezit obecně závaznou vyhláškou ze stanovených důvodů a ve veřejném zájmu určité 
činnosti, musí takové zákazy či omezení platit pro všechny případy, které splňují stanovené podmínky, 
a zejména pro všechny osoby, které by takové činnosti mohly či chtěly vykonávat, a to včetně obce 
samotné. 

Jelikož po vydání tohoto ústavního nálezu se článek 4 odst. 1 písm. c) vyhlášky dostává do rozporu s 
čl. 104 odst. 3 Ústavy České republiky a § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, bylo městu přípisem Ing. Bc. Vlastimila Bořuty, vedoucího oddělení 
dozoru Olomouc, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly ministerstva vnitra, který byl pověřen ve 
stejné záležitosti jednat i s dalšími městy, jako je statutární město Olomouc či Prostějov, doporučeno 
předmětné ustanovení z vyhlášky vypustit. S nápravou tohoto druhu formou vydání novely obecně 
závazné vyhlášky souhlasilo dle sdělení Ing. Bc. Vlastimila Bořuty ze dne 23.6.2015 již dalších 18 
měst a obcí.

V návaznosti na vypuštění tohoto ustanovení byla ve spolupráci s Kanceláří primátora a Městskou 
policií Přerov provedena revize lokalit, na které se vztahuje vyhláškou stanovený zákaz, a bylo 
navrženo upravit lokalitu "Horní náměstí" tak, aby se zákaz podle této vyhlášky nadále nevztahoval na 
náměstí, ale pouze na problematická podloubí. Náměstí je veřejným prostranstvím, na kterém město 
pořádá či spolupořádá akce, jako jsou hody, velikonoční jarmark, vánoční jarmark, masopust, folklórní 
akce V zámku a podzámčí. V souvislosti s touto změnou byla provedena příslušná změna přílohy č. 1 
(grafická část), přičemž příloha č. 2 (textová část), která lokality vymezuje slovně, byla včleněna 
přímo do čl. 3 odst. 1 vyhlášky. 

V rámci výše popsané novelizace pak oddělení právní navrhuje změnu citace poznámky pod čarou 



vztahující se k čl. 4 odst. 1 písm. a) vyhlášky, podle kterého se zákaz nevztahuje na "restaurační 
předzahrádky a konání jednorázových akcí spojených s prodejem zboží a poskytováním služeb podle 
zvláštního předpisu3, a to po dobu provozu předzahrádky nebo po dobu konání akce." Zvláštním 
předpisem, na který se odkazuje v poznámce pod čarou, bylo v době vydání vyhlášky nařízení města 
Přerova č. 3/2002 - tržní řád. Tento byl zrušen a ke dni 1.11.2014 nahrazen novým nařízením 
statutárního města Přerova č. 2/2012, kterým se vydává tržní řád. 

Přílohy: 

1) návrh obecně závazné vyhlášky č. .../2015, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o 
zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky 
č. 5/2012 a obecně závazné vyhlášky č. 1/2013

2) obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2012 a obecně závazné vyhlášky č. 1/2013


