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ÚVOD 

  

 Dotazníkové šetření na téma hluk v Přerově bylo zahájeno 1. července a trvalo až do 31. 
srpna 2015. Pro občany, kteří nezvládají práci s internetem, byl dotazník k dispozici také v klasické 
„papírové“ podobě ve Městském informačním centru. Ze 151 registrovaných rádců se rozhodlo on-
line dotazník vyplnit 89 a 5 dotazníků odevzdali neregistrovaní rádcové v papírové podobě v 
Městském informačním centru. Celkem bylo zpracováno 94 dotazníků. 
 
 Dotazník na téma hluk v Přerově sestával celkem z 13 otázek. Ovšem tentokrát všechny 
otázky nebyly určeny k zodpovězení všem rádcům. První otázkou byli rádci rozděleni do dvou skupin, 
a to na rádce, kteří jsou pro vydání obecně závazné vyhlášky o ochraně nočního klidu, a na ty, kteří 
jsou proti ní. Rádcové, kteří uvedli, že jsou pro vyhlášku, byli dále dotazováni v otázkách č. 2-9 na to, 
jaký zdroj hluku jim konkrétně vadí a v jakém čase, zda by omezili například dobu trvání kulturních 
akcí, užívání hlučných strojů (jako jsou například sekačky) nebo otevírací dobu hostinských 
provozoven. Otázky byly sestaveny tak, aby výsledky z nich získané mohly eventuálně posloužit jako 
jeden z podkladů pro vytvoření nové verze vyhlášky. 
 
 Rádcové hlasující proti vyhlášce byli odkázáni, aby pokračovali otázkou č. 10. Otázky č. 10-13 
byly společné pro obě skupiny rádců. Jejich zaměření bylo obecnější – například, zda se rádci 
setkávají v Přerově s hlukem často nebo na koho by se obrátili v případě, že by chtěli nahlásit 
porušování nočního klidu.  
 
 Na konci dotazníku nechyběl ani prostor pro další sdělení rádců, kterého rádcové hojně 
využívali – zejména k doplnění svých názorů na problematiku hluku. Často se také objevovaly 
příspěvky na téma dopravy a chování cyklistů. 
 
 Dotazníkového šetření se tentokrát zúčastnili rádci všech věkových skupin, a to včetně rádců 
do 20 let, což byla skupina, která nebyla v žádném z předchozích dotazníků zastoupena. Jejich podíl 
činí 4,3 %. Nejpočetnější skupinu hlasujících představovali rádcové ve věku 31-40 let (23,4 %) a ve 
věku 41-50 (20,2 %). 
 
 79,8 % rádců jsou obyvateli Přerova a 14,9 % jsou obyvateli některé místní části. Hlasování se 
zúčastnili také rádcové, kteří sice nebydlí v Přerově, ale mají k městu vztah (4,3 %). 
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ROZDĚLENÍ RÁDCŮ PODLE FORMY DOTAZNÍKU 

FORMA DOTAZNÍKU POČET % 

Internetový dotazník 
(registrovaní rádcové) 

89 94,7 % 

Klasický „papírový“ dotazník 
(neregistrovaní rádcové) 

5 5,3 % 

Celkem 94 100 % 

 

 
 

 

 

ROZDĚLENÍ RÁDCŮ PODLE POHLAVÍ 

POHLAVÍ POČET % 

Muži 51 54,3 % 

Ženy 43 45,7 % 
Celkem 94 100% 

 

 

 

Registrovaní; 
94,70% 

Neregistrovaní; 
5,30% 

Registrovaní Neregistrovaní

Muži; 54,30% 

Ženy; 45,70% 

Muži Ženy
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ROZDĚLENÍ RÁDCŮ PODLE VĚKU 

VĚK POČET % 

do 20 let 4 4,3 % 

21 - 30 12 12,8% 

31 - 40 22 23,4 % 

41 - 50 19 20,2 % 

51 - 60 16 17 % 

61 - 70 15 16 % 

71 a více 5 5,3 % 

Neuvedeno 1 1,1 % 
Celkem 94 100,1 % (0,1 % odchylka) 

 

 
 

 

 

ROZDĚLENÍ RÁDCŮ PODLE BYDLIŠTĚ 

BYDLIŠTĚ POČET % 

Přerov-město 75 79,8 % 

Předmostí 8 

14,9 % 

Kozlovice 1 

Henčlov 1 

Vinary 1 

Lověšice 1 

Dluhonice 1 

Místní část (bez uvedení názvu) 1 

Nebydlím v Přerově, ale mám 
k městu vztah 

4 
4,3 % 

Bydliště neuvedeno 1 1,1 % 
Celkem 94 100,1% (0,1 % odchylka) 

 

do 20 let; 4,30% 

21 - 30; 12,80% 

31 - 40; 23,40% 

41 - 50; 20,20% 

51 - 60; 17% 

61 - 70; 16% 

71 a více; 5,30% Neuvedeno; 
1,10% 

do 20 let 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 a více Neuvedeno
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Přerov - město; 
79,80% 

Místní část; 
14,90% 

Nebydlím v 
Přerově; 4,30% 

Neuvedeno; 
1,10% 

Přerov - město Místní část Nebydlím v Přerově Neuvedeno
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VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU 
 

1. Jste pro omezení hluku vyhláškou města? 
 

ODPOVĚĎ POČET % 

ANO 62 66 % 

NE 32 34 % 
Celkem 94 100 % 

 
JSTE PRO OMEZENÍ HLUKU VYHLÁŠKOU MĚSTA? 

 
 

Prostor pro jinou odpověď či radu: 
Prostor pro jinou odpověď či radu využili rádcové především k tomu, aby doplnili svou 
odpověď. Ve většině případů se jednalo o rádce, kteří hlasovali pro vyhlášku. 
 
Ve 4 případech rádcové zdůrazňovali zejména to, že by nová vyhláška měla výt sepsána „s 
rozumem“ a omezení by se mělo pohybovat v „rozumné míře“. 
 
„Ano, ale jen lehce, žijeme ve městě, nikoli na vesnici, každý musí počítat s určitou mírou 
hluku.“ 

„Ale v jiné verzi, než byla předložena na minulém Zastupitelstvu. Vyhláška by měla být spíše 
podpůrnou právní normou pro extrémní případy. Ne že pokud nestihnu do 22h v létě posekat 
na zahradě trávník a zbývá mi třeba již jen pár metrů, tak mi ve 22:05h zazvoní na dveře 
městská policie a ocení mě tučnou pokutou...“ 

4 z rádců, doplnili své stanovisko ve smyslu, že by spíše měla být zavedena jen jakási „jiná 
omezení“ nebo zavedeny častější kontroly. 
 
„Jsem pro omezení, není třeba vyhlášky.“ 

ANO; 66% 

NE; 34% 

ANO NE
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„Pokud je nedostačující současná legislativa tak ano, ale možná by stačilo jen tvrději a častěji 
kontrolovat a pokutovat.“ 

„Možná by stačilo jen nějaké doporučení, co je a není vhodné dělat a v jakou denní či noční 
dobu. Pokud by někdo / něco výrazně narušovalo nebo omezovalo např. noční klid, tak si 
myslím, že tu máme orgán policie, který je kompetentní v takovém případě zasáhnout.“ 

1 z rádců, kteří hlasovali pro vyhlášku, zde skepticky podotkl: 

„Má to smysl opět nová vyhláška? Jak se bude kontrolovat? Stačí, jak se dodržuje vyhláška 
města o pohybu zvířat č.1/2006. Na každého není stejný metr.“ 

3 rádcové využili prostor pro jinou odpověď či radu spíše k obhajobě svého stanoviska, proč 
je vyhláška nutná. 1 z nich uvedl, že je hluk ve městě přímo k nevydržení. 

„Především v pracovní dny je to opravdu k nevydržení, když se lidé, kteří ráno vstávají do 
práce, nemohou vyspat, často díky dlouhému vysedávání lidí na podpoře v místních 
nálevnách...“ 

„Hluk vadí mě, sousedům a dalším lidem v centru města.“ 

„Žijeme v hlučné době, kdy spousta bezohledných lidí, podnikatele nevyjímaje a asociály 
konče, si myslí, že hlučnost patří k projevům "svobody". Myslím si, že to platí nejenom v 
nočních hodinách, ale hlučné projevy jsou nevhodné i ve dne, kdy např. shluky 
nepřizpůsobivých občanů či jejich dětí hulákají na veřejném prostranství a spoléhají na to, že 
proti nim nikdo nezasáhne, protože se jich lidé bojí a správní orgány jsou nečinné. (Taky se jich 
bojí). Jestliže mám povinnost chodit do práce a platit daně, pak mám právo na přiměřený a 
nerušený odpočinek a na své soukromí. Jestliže hlučnost někoho jiného moje soukromí 
narušuje, musí nastoupit litera zákona, protože jak vidět, mnohým lidem ohleduplnost vůči 
okolí nic neříká.“ 

4 rádcové, kteří se postavili proti vyhlášce,naopak argumentují tím, že s určitou mírou hluku 
je nutné ve městě počítat. Stavěli se zejména proti omezování kulturních akcí, které život ve 
městě oživují a zpříjemňují. Pokud se akce konají na veřejném prostranství, které slouží 
k setkávání obyvatel města jako například náměstí, je podle nich, nutná ze strany obyvatel 
této lokality spíše vyšší míra tolerance. 2 z nich dokonce přirovnali zavedení vyhlášky 
omezující kulturní akce k návratu do minulého režimu. 

„Pokud se jedná o hluk z kulturních akcí, pak pokud tyto netrvají přes půlnoc, jsou nedílnou 
součástí moderního života. Akce konající se na náměstí jsou zcela v pořádku, jelikož náměstí je 
veřejné prostranství určené pro setkávání obyvatel a tedy k i k zábavě. Ti, kteří na náměstí a v 
jeho blízkosti bydlí, si toto bydliště zvolili sami s tímto rizikem a omezením. Případně se musí 
přestěhovat do klidnější lokality.“ 

„Omezení hluku vyhláškou je nesmysl! Jaký hluk? Co je to hluk? Je potřeba vytvářet pravidla 
soužití a vychovávat k ohleduplnosti a toleranci a ne jít cestou represe. Přerov je stále více 
městem nepříznivým pro život, ale hluk určitě není důvod a podobná vyhláška podstatu 
problémů nevyřeší a naopak vezme občanům i ty malé možnosti, které tu jsou. Tvořte 
podmínky pro práci, život, zábavu! Podmínky pro život mladých lidí, rodin. Dejte městu 
budoucnost v podobě atraktivních podmínek života, ne vyhlášky, které život omezují! Bydlení 
ve městě má své výhody a nevýhody. Bydlení v okrajových částech také, stejně jako vesnice. 
Člověk se musí rozhodnout, co chce a tomu podřídit třeba i bydlení a ne jen vyžadovat zákazy! 
A zákazy veřejných koncertů- to už jsme zpět v komunismu!Omezování, kdy si může člověk 
upravit zahradu a kdy ne...?! atd.“ 
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„Myslím si, že stačí zákaz hluku od 22h do 6h. Jak více by si ještě lidé představovali klid? Už 
tak se tu neděje nic a ještě tu bude "ticho"?“ 

„Spravedlivě zakázat hluk v nočních hodinách je nadlidský výkon. Je to věc, kterou řeší 
občanský zákoník, tedy by to mělo být v kompetenci policie, či MP. Hluk ve městě se snadno 
rozléhá a i běžná mluva v noci, působí dosti hlučně. Člověk, který žije ve městě, musí počítat s 
tím, že je zde více hluku, v opačném případě by měl dát přednost vesnici. Budeme zakazovat 
hluk na dětských hřištích, z kulturních akcí atd.? Kvůli pár cholerikům, co nesnesou ani zvuk 
výtahu? Jak zakážeme hluk z dopravy? Z obchodů... Je to trochu návrat do totality a vše 
zakázat nelze, částečný zákaz má pachuť diskriminace a budete zase pod palbou osočování, 
že lobujete za některé jiné podniky- konkurenční boj.“ 

K otázce diskriminace se dále vyjádřili 3 rádcové, kteří uvedli, že „V případě restaurací je 
vyhláška diskriminační. V případě hudebních kulturních akcí by vznikly tisíce nespokojených 
obyvatel a vyháněla by mladé lidi z Přerova.“ 

„Jsem pro omezení hluku vyhláškou ale po vzájemné domluvě s podnikateli, kterých se to 
týká, např: provozovatelé restaurací.“ 

„Prosím Vás, nevymýšlejte vyhlášky, které explicitně omezují nějakou skupinu podnikatelů. 

Úplně by stačilo, kdyby Městská policie pracovala tak jak má a nejezdila si ve službě spinkat k 

Michalovu, Laguně nebo k Zemědělské škole.“ 
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2. Jaké zdroje hluku vám v Přerově nejvíce vadí? 
U této otázky měli rádcové možnost zatrhnout více odpovědí. Procenta u jednotlivých 

odpovědí jsou uvedena z celkového počtu hlasů, které odpověď mohla získat  

(100% = 62 hlasů). 

 

ODPOVĚĎ POČET % 

Hluk vytvářený různými stroji a 
zařízeními (sekačky, křovinořezy, 
sbíječky,…) 

34 54,8 % 

Hluk z restaurací, diskoték apod. 23 37,1 % 

Hluk z restauračních předzahrádek 20 32,3 % 

Hluk z obchodů 0 0 % 

Hluk z kulturních akcí 14 22,6 % 

Hluk ze sportovišť 2 3,2 % 

Hluk z dětských hřišť 2 3,2 % 

Hluk z dopravy 35 56,5 % 

Hluk z příležitostných ohňostrojů 12 19,3 % 

Jiný zdroj hluku* 14 22,6 % 

 
*Jiný zdroj hluku. Uveďte jaký: 
V 9 případech ze 14 uvedli rádcové, že nejvíce jim vadí hluk vytvářený lidmi v podnapilém 
stavu, a to zejména v nočních hodinách.  
3 rádcové zde uvedli zdroj hluku, který spadá spíše do kategorie hluk z dopravy, a to: vlaky 
přejíždějící železniční mosty, starty horkovzdušných balónů a dokonce hluk z příčného značení 
na některých přechodech pro chodce (konkrétně na Velké Dlážce). 
Dále rádcové uvedli například hluk vytvářený skupinami nezletilých osob z asociálních rodin, 
které se potulují po městěnebo štěkot psů. 
 

JAKÉ ZDROJE HLUKU VÁM V PŘEROVĚ NEJVÍCE VADÍ? 

 
 
 

19,30% 

19,30% 

56,50% 

3,20% 

3,20% 

22,60% 

0% 

32,30% 

37,10% 

54,80% 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

Jiné zdroje hluku

Příležitostné ohňostroje

Doprava

Dětská hřiště

Sportoviště

Kulturní akce

Obchody

Restaurační předzahrádky

Restaurace a diskotéky

Hlučné stroje a zařízení
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Prostor pro jinou odpověď či radu: 
Prostor pro jinou odpověď či radu rádcové opět využili především k upřesnění svých výše 
uvedených odpovědí.  
 
Ve 4 případech si zde rádcové stěžovali na hluk vytvářený stroji, zejména sekačkami.  

„Městské traktůrky (asi majetek Technických služeb), který budí časně ráno maminky 
s malými dětmi a jsou tak hlučné, že přímo stresují. Často jezdí dva současně a hluk je 
nesnesitelný.“ 
 
„Seká se periodicky tráva, i když je zaschlá a nevzrostlá.“ 
 
„Vadí mi hluk v neděli. Bydlím na vesnici a tady si každý myslí, že neděle je stvořena právě pro 
sekání trávy, řezání dřeva na pile a bouchání, když si někdo vzpomene, že zrovna v neděli 
odpoledne potřebuje postavit kotec pro psa!“ 
 
„Zakázat víkendové pracovní aktivity-vrtání, sekání, a podobně.“ 
 
2 rádcové si zde stěžovali na rušení nočního klidu podnapilými osobami a 1 z nich doplnil své 
vyjádření kritikou městské policie. 
 
„Hlavně mi vadí všestranné porušování nočního klidu v restauracích a hernách, jakož i 
předzahrádkách. Např. v Anglii je zaveden provoz v hospodách do 22 hod. a všichni to tam 
respektují. Proč to nejde zavést i u nás? A dále mi vadí reprodukovaná hudba, kterou personál 
hospod schválně pouští otevřenými dveřmi ven z provozovny. V letních dnech se takto "šířený" 
kravál rozléhá po celém sídlišti a v noci je to paráda. MP toto vůbec neřeší, nemá ji ani cenu 
volat. MP nemá v těchto věcech vůbec žádný respekt - proč asi? Kamarádíčkové s majiteli a 
provozovateli hospod? Na co je vyhláška, resp. zákon, který je zprofanovaný? Kdyby byla 
provozní doba hospod důsledně sledována a překročení pokutováno, hospodští by si časem 
rozmysleli ji nedodržovat.“ 
 
Kritiky se zde dočkaly také ohňostroje: 
 
„Vadí mi zejména ohňostroje. Přijde mi, že v minulosti byly ohňostroje jen při opravdu 
zvláštních příležitostech např. na Silvestra. Teď snad na každé firemní akci, svatbě nebo i 
oslavě narozenin ohňostroj nechybí. Stalo se to jakýmsi "lidovým folklórem". Pokud už 
ohňostroj musí být, ať je tedy odbyt hned po setmění (samozřejmě kromě Silvestra) a ne že se 
začne odehrávat v jednu hodinu po půlnoci nebo i později. To už je opravdu extrém a neruší 
jen samotné detonace ohňostroje, ale i nářek a štěkot psů, kteří někdy tyto rány špatné 
snáší...“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



11 
 

3. Ve kterých dnech a v jakém čase vám hluk nejvíce vadí? 
U této otázky měli rádcové možnost zatrhnout více odpovědí. Procenta u jednotlivých 

odpovědí jsou uvedena z celkového počtu hlasů, které odpověď mohla získat  

(100% = 62 hlasů). 

 

ODPOVĚĎ POČET % 

Ve všední dny 45 72,6 % 

O víkendu  54 87,1 % 

Ve svátky 42 67,7 % 

 

VE KTERÝCH DNECH A V JAKÉM ČASE VÁM HLUK NEJVÍCE VADÍ? 

 
 
 
U každé možnosti mohli rádcové dále uvést přesný čas od kdy, do kdy jim hluk nejvíce vadí. 
Procenta u jednotlivých odpovědí jsou uvedena z počtu hlasů, které odpověď celkem získala - 
viz tabulka výše) 
 
VE VŠEDNÍ DNY 

ČASOVÝ ÚDAJ POČET 

Po 18 hodině 1 

Od 19 do 20 hodiny 1 

Po 20 hodině 3 

Od 20 do 24 hodiny 1 

Od 20 do 3 hodiny 1 

Od 20 do 6 hodiny 1 

Od 20 do 7 hodiny 1 

Po 21 hodině 2 

Od 21 do 2 hodiny 1 

Od 21 do 7 hodiny 2 

Po 22 hodině 2 

Od 22 do 6 hodiny 8 

Od 22 do 7 hodiny 4 

Od 22 do 8 hodiny 1 

Od 23 do 7 hodiny 2 

Od 23 do 8 hodiny 1 

Po 24 hodině 1 

Od 24 do 7 hodiny 1 

Od 2 do 6 hodiny 1 

Po 6 hodině 1 

Od 6 do 7 hodny 2 

Od 6 do 8 hodiny 3 

Od 6 do 9 hodiny 1 

Bez uvedení konkrétního času 3 
Celkem 45 

67,70% 

87,10% 

72,60% 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00%100,00%

Ve svátky

O víkendu

Ve všední dny
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O VÍKENDU 
ČASOVÝ ÚDAJ POČET 

Po 20 hodině 3 

Od 20 do 24 hodiny 1 

Od 20 do 3 hodiny 1 

Od 20 do 9 hodiny 1 

Po 21 hodině 1 

Od 21 do 2 hodiny 1 

Od 21 do 8 hodiny 1 

Po 22 hodině 2 

Od 22 do 6 hodiny 4 

Od 22 do 7 hodiny 1 

Od 22 do 8 hodiny 2 

Od 22 do 10 hodiny 1 

Po 22 až 23 hodině 1 

Po 23 hodině 1 

Od 23 do 5 hodiny 2 

Od 23 do 6 hodiny 1 

Od 23 do 7 hodiny 3 

Od 23 do 8 hodiny 3 

Od 24 do 7 hodiny 1 

Od 24 do 8 hodiny 2 

Od 1 do 7 hodiny 1 

Od 1 do 8 hodiny 1 

Brzy ráno - kolem 6 hodiny 2 

Od 6 do 9 hodiny 1 

Od 8 do 10 hodiny 1 

Od 12 do 14 hodiny 1 

Od 12 do 15 hodiny 1 

Od 12 do 20 hodiny 1 

Od 12 do 24 hodiny 1 

Od 12 do 8 hodiny 1 

Od 17 do 24 hodiny 1 

Po celý den 3 

Bez udání konkrétního času 6 
Celkem 54 

 
 
VE SVÁTKY 

ČASOVÝ ÚDAJ POČET 

Po 20 hodině 2 

Od 20 do 3 hodiny 1 

Od 20 do 9 hodiny 1 

Po 21 hodině 1 

Od 21 do 9 hodiny 1 

Po 22 hodině 1 

Od 22 do 6 hodiny 3 

Od 22 do 7 hodiny 1 

Od 22 do 8 hodiny 3 

Od 23 do 5 hodiny 1 

Od 23 do 6 hodiny 1 

Od 23 do 7 hodiny 1 

Od 23 do 8 hodiny 3 

Od 24 do 8 hodiny 1 
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Brzy ráno - do 6 hodiny 1 

Od 12 do 14 hodiny 1 

Od 12 do 15 hodiny 1 

Po celý den 11 

Bez udání konkrétního času 7 
Celkem 42 

 

Prostor pro jinou odpověď či radu: 
Několik rádců se na tomto místě shodlo, že o víkendu by měl být ve městě klid, ale týká se to 
hlavně neděle. V sobotu dokážou hluk tolerovat. 
 
„Vadí mi hluk hlavně v neděli a o svátcích. Sobotu bych toleroval.“ 
 
„Hluk v sobotu je normální, ale vadí mi to v neděli. Chci si odpočinout, než jdu v pondělí do 
práce.“ 

 
„O víkendu mi hluk vadí jen v neděli, neboť v pondělí člověk vstává do práce, v sobotu dokážu 
pochopit, že se chtějí lidé bavit a odreagovat se....“ 
 
„Ve svátek a v neděli by měl být klid celý den. V sobotu ať si každý dělá, co chce... funguje to 
tak všude okolo ve vyspělých státech, tak na co si tady vlastně hrajeme... bylo by dobré si z 
toho západu brát i dobré věci, ne jen ty špatné.“ 

 

Objevilo se zde také několik stížností na hluk z dopravy – konkrétně v Kratochvílově ulici 
v ranních hodinách. 
 
„Doprava v ulici Kratochvílova, přes dlažební kostky (kočičí hlavy) je hodně rušivá v nočních a 
brzkých ranních hodinách. Bohužel provoz na této ulici se zvyšuje už velmi v brzkých hodinách 
cca 4:30 nejvíce ve všední dny, ale i víkendy nejsou o moc lepší, tam je to od cca 5:00. Mít v 
letních měsících jen trochu otevřené okno, je zárukou budíčku v oněch pět hodin ráno.“ 
 
„Zákaz průjezdu těžkých nákladních automobilů městem po 20 večer by vyřešil současný 
problém hluku z dopravy až do doby než bude ukončena dálnice; průpich.“ 
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4. Jste pro omezení používání hlučných strojů či zařízení (například 
sekaček na trávu, motorových pil, křovinořezů apod.)? 

 

ODPOVĚĎ POČET % 

Ano, s platností po celém městě stejně 21 33,9 % 

Ano, s platností po celém městě včetně 
místních částí 

18 29 % 

Ano, s platností pouze v místních částech 0 0 % 

Ne 20 32,3 % 

Neuvedeno 3 4,8 % 
Celkem 62 100 % 

 

JSTE PRO OMĚZENÍ HLUČNÝCH STROJŮ ČI ZAŘÍZENÍ (NAPŘÍKLAD SEKAČEK NA 
TRÁVU, MOTOROVÝCH PIL, KŘOVINOŘEZŮ APOD.)? 

 
 
Prostor pro jinou odpověď či radu: 
Prostoru k vyjádření svého názoru ohledně hlučných strojů využili zejména rádci, kteří  
hlasovali proti omezení. 3 z nich zde upozornili na to, že omezení znepříjemní život občanům, 
kteří přes den chodí do práce a k úpravě svých zahrádek mají tedy čas zejména o víkendu. 
Nabádají k větší míře tolerance z obou stran. 

„Jsou lidé, kteří dojíždějí za zaměstnáním a jsou mimo domov od pondělí do pátku a práci na 
zahradě nebo kolem domu musí stihnout udělat za víkend. A pokud to nestihnou za sobotu, 

Ano, s platností po 
celém městě 

stejně; 33,90% 

Ano, s platností po 
celém městě 

včetně místních 
částí; 29% 

Ano, s platností 
pouze v místních 

částech; 0% 

Ne; 32,30% 

Neuvedeno; 4,80% 

Ano, s platností po celém městě stejně

Ano, s platností po celém městě včetně místních částí

Ano, s platností pouze v místních částech

Ne

Neuvedeno
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kdy ji mají udělat? Častokrát nic jiného nezbývá než v neděli, ale nemělo by se to stát 
pravidlem, že někdo bude pravidelně například každou neděli řezat na cirkulárce dřevo…“ 
 
„Je to úplná hloupost. Někdo kdo chodí do práce např. na směny nebo do práce přes celý 
týden i v sobotu tak prostě nemá kdy jindy si tu trávu posekat než v neděli, nebo večer.“ 
 
„Do práce dojíždím a chodím i soboty, takže pondělky-pátky přijedu z práce domů do místní 

části mezi 18-19hod a v sobotu ve 13 hod. Opravdu po celém dni v práci už nezvládnu ještě 

vzít sekačku a jít posekat trávu. Tohle můžu dělat pouze v neděli, kdy na to mám čas a energii. 

Proto považuji omezení hluku v místních částech v určitých dnech za úplnou hloupost a za 

diskriminující vůči pracujícím lidem.“ 

 

Smířlivě se zde vyjádřili také rádcové, které hluk sice občas obtěžuje, ale chápou, že úprava 
zeleně je nutná. 
 
 „Provoz těchto zařízení, je-li nutný, tak mě nevadí.“ 
 
„Toto je nutnost. Řev opilé bandy v noci ne.“ 
 
„Tráva se musí kosit a omezení nic neřeší. Může vzniknout situace, že v určenou hodinu to 
bude k nevydržení, co se týče množstvím používaných strojů.“ 
 
Objevily se také návrhy, že by mohly být omezeny jen některé typy strojů… 
 
„Omezení by se mělo týkat hlavně benzínových sekaček.“ 
 
„Jde mi především o omezení používání hlučných strojů - především stavebních.“ 
 
…nebo, že by měly být stroje omezeny „pouze v Přerově a v Předmostí, kde bydlí většina lidí 
v bytech.“ 
 
Co se týká omezování používání hlučných strojů – 2 rádcové konstatovali, že městské části by 
si tuto problematiku měly řešit samy. 
 
„Místní části by měly mít možnost věc regulovat dle svých specifik.“ 
 
„V místních částech, ať si hlasují sami.“ 
 
1 rádce zde vystoupil proti, jakýmkoliv výjimkám. Pokud by mělo být něco omezováno, tak 
pro všechny stejně. 

„Pokud by něco mělo platit, tak pro všechny stejně a bez výjimky. Nebylo by správné jedné 
místní části něco přikazovat a tím ji omezovat a v jiné části by omezován nebyl nikdo.“ 
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5. Pokud souhlasíte s omezením používání hlučných strojů, doplňte, ve 
kterých hodinách, popřípadě dnech by podle vás mělo omezení platit: 
U této otázky měli rádcové možnost zatrhnout více odpovědí. Procenta u jednotlivých 

odpovědí jsou uvedena z celkového počtu hlasů, které odpověď mohla získat  

(100% = 62 hlasů). 

 

ODPOVĚĎ POČET % 

Ve všední dny 15 24,2 % 

O víkendu 36 58,1 % 

Ve svátky 38 61,3 % 

Hlučné stroje mi nevadí 7 11,3 % 

 

POKUD SOUHLASÍTE S OMEZENÍM POUŽÍVÁNÍ HLUČNÝCH STROJŮ, DOPLŇTE, VE 
KTERÝCH HODINÁCH, POPŘÍPADĚ DNECH BY PODLE VÁS MĚLO OMEZENÍ PLATIT: 

 
 

U každé možnosti mohli rádcové dále uvést přesný čas od kdy, do kdy jim hluk nejvíce vadí. 
Procenta u jednotlivých odpovědí jsou uvedena z počtu hlasů, které odpověď celkem získala - 
viz tabulka výše) 
 

VE VŠEDNÍ DNY 

ČASOVÝ ÚDAJ POČET 

Od 18 hodin 1 

Od 18 do 8 hodin 1 

Od 19 do 8 hodin 1 

Po 20 hodině 1 

Od 20 do 0 hodin 1 

Od 20 do 6 hodin 1 

Od 20 do 7 hodin 1 

Od 22 do 6 hodin 1 

Od 22 do 7 hodin 3 

Od 6 do 8 hodin 2 

Bez udání konkrétního času 2 
Celkem 15 

 

 

 

11,30% 

58,10% 

61,30% 

24,20% 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

Hlučné stropje mi nevadí

O víkendu

Ve svátky

Ve všední dny
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O VÍKENDU 
ČASOVÝ ÚDAJ POČET 

Od 19 do 6 hodiny 1 

Po 20 hodině 1 

Od 20 do 24 hodiny 1 

Od 20 do 8 hodiny 2 

Od 20 do 9 hodiny 1 

Od 20 do 10 hodiny 1 

Od 22 do 8 hodiny 2 

Od 22 do 9 hodiny 1 

Od 24 do 10 hodiny 1 

Od 6 do 9 hodiny 4 

Od 6 do 10 hodiny 1 

Od 6 do 20 hodiny 1 

Od 7 do 22 hodiny 1 

Od 11 do 15 hodiny 1 

Od 12 do 24 hodiny 1 

Od 13 do 14 hodiny 1 

Od 15 do 9 hodiny 1 

Jen v neděli 2 

Po celý den 4 

Bez udání konkrétního času 8 
Celkem 36 

 

VE SVÁTKY 
ČASOVÝ ÚDAJ POČET 

Od 19 do 6 hodin 2 

Po 20 hodině 1 

Od 20 do 8 2 

Od 20 do 9 hodin 1 

Od 22 do 8 hodin 2 

Od 22 do 9 hodin 1 

Od 6 do 9 hodin 3 

Od 6 do 10 hodin 1 

Od 6 do 20 hodin 1 

Od 11 do 14 hodin 1 

Od 11 do 15 hodin 1 

Od 13 do 14 hodin 1 

Od 15 do 9 hodin 1 

Po celý den 13 

Bez udání konkrétního času 7 
Celkem 38 

 
Prostor pro jinou odpověď či radu: 

3 rádcové si na tomto místě stěžovali na ranní úpravy zeleně Technickými službami. 
 
„Sekačka a křovinořez začnou od 6.05 do 7h a potom jdou dělníci do pryč. Velmi milé 
probuzení, navrhuji střídání míst začátku sekání trávy. Jednou z horního konce jindy z 
dolního.“ 
 
„Miluji" akce TS Přerov ve všedních dnech, kdy 06.15 hod. nastoupí s technikou na údržbou 
zeleně a 07.15 hod. jako když utne!!!“ 
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„Technické služby začnou sekat křovinořezy v 6 hodin ráno a v 7 skončí. Proč v tuto dobu 
nesekají na místech vzdálených od obývaných domů a později se nepřesunou?“ 
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6. Vadí vám venkovní produkce hudby na veřejných prostranstvích? 
 

ODPOVĚĎ POČET % 

ANO* 7 11,3 % 

Někdy** 21 33,9 % 

NE 34 54,8 % 
Celkem 62 100% 

 
*Ano. V této lokalitě: 
Venkovní produkce hudby vadí jen malému množství rádců. Lokality, které konkrétně zmínili 
v doplnění své odpovědi, se zcela různí. Uvedli například: náměstí T. G. Masaryka, výstaviště, 
areál lagun, břehy Bečvy…apod. 
 
**Někdy. V této lokalitě: 
12 z 21 rádců, kteří hlasovali pro tuto možnost, se rozhodli neuvést konkrétní lokalitu. 5 rádců 
zde uvedlo, že venkovní produkce hudby jim vadí v centru města, 2 zmínili výstaviště. Dále byl 
zmíněn areál sportu v Kozlovicích a areál lagun…  
 

VADÍ VÁM VENKOVNÍ PRODUKCE HUDBY NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH? 

 
 

Prostor pro jinou odpověď či radu: 
Reakce rádců v tomto protonu se velice různí. Většinou doplňují svou odpověď slovy, že 

záleží na konkrétní akci… 

 

 

 

 

ANO; 11,30% 

Někdy; 33,90% NE; 54,80% 

ANO Někdy NE
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7. Omezili byste dobu konání koncertů a kulturních akcí na veřejných 
prostranstvích konkrétní hodinou? 
 

ODPOVĚĎ POČET % 

Ano, koncerty by měly končit 
nejpozději v…* 

9 14,5 % 

Ano, ale byly by přípustné 
výjimky (například na 
Silvestra nebo i jindy). Jinak 
by koncerty měly končit 
nejpozději v…** 

35 56,5 % 

Ne 18 29 % 
Celkem 62 100 % 

 

OMEZILI BYSTE DOBU KOBNÁNÍ KONCERTŮ A KULTURNÍCH AKCÍ NA VEŘEJNÝCH 
PROSTRANSTVÍCH KONKRÉTNÍ HODINOU? 

 
 
*Ano, koncerty by měly končit nejpozději… 

ČASOVÝ ÚDAJ POČET % 

Ve 22 hodin 5 55,6 % 

Ve 24 hodin 2 22,2 % 

V 1 hodinu 1 11,1 % 

Ve 2 hodiny  1 11,1 % 
Celkem 9 100 % 

 

Ano, koncerty by 
měly končit 

nejpozději v…; 
14,50% 

Ano, ale byly by 
přípustné 

výjimky…; 56,50% 

Ne; 29% 

Ano, koncerty by měly končit nejpozději v… Ano, ale byly by přípustné výjimky… Ne
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**Ano, ale byly by přípustné výjimky (například na Silvestra nebo i jindy). Jinak by koncerty 

měly končit nejpozději … 

ČASOVÝ ÚDAJ POČET % 
Ve 20 hodin 2 5,7 % 

Ve 21 hodin 2 5,7 % 

Ve 22 hodin 11 31,4 % 

Ve 23 hodin 9 25,7 % 

Ve 23-24 hodin 1 2,9 % 

Ve 24 hodin 8 22,9 % 

Ve 2 hodiny 1 2,9 % 

Neuveden konkrétní čas 1 2,9 % 
Celkem 35 100,1 % (0,1 % odchylka) 

 

 
 

Ve 22 hodin; 
55,60% 

Ve 24 hodin; 
22,20% 

V 1 hodinu; 
11,10% 

Ve 2 hodiny; 
11,10% 

Ve 22 hodin Ve 24 hodin V 1 hodinu Ve 2 hodiny

Ve 20 hodin; 
5,70% 

Ve 21 hodin; 
5,70% 

Ve 22 hodin; 
31,40% Ve 23 hodin; 

25,70% 

Ve 23-24 hodin; 
2,90% Ve 24 hodin; 

22,90% 

Ve 2 hodiny; 
2,90% 

Ve 20 hodin Ve 21 hodin Ve 22 hodin Ve 23 hodin

Ve 23-24 hodin Ve 24 hodin Ve 2 hodiny



22 
 

Prostor pro jinou odpověď či radu: 
Prostoru k volnému vyjádření využili rádcové k vyjádření se ke kvalitě hudebních přenosů, 
organizaci koncertů nebo k tomu, že výběr žánrů je mířen spíše na mladší generaci… 

„Díky za každé kulturní vyžití.“ 
 
„Pokud je vše dobře organizované - je to v pořádku. Bez kultury ve městě by město bylo 
ochuzeno o propagaci.“  
 
„Hudba určitého druhu ruší vždy/hlučný nicneříkající muzika založena na elektronickém 
přenosu.“ 

„Zkusit pozměnit žánr kapel a poskytovat produkci různých žánru, aby nebyla produkce 
mířená pouze na mladší generace.“ 
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8. Jste pro omezení provozní doby hostinských provozoven? 
 

ODPOVĚĎ POČET % 

ANO 20 32,3 % 

Jen některých* 11 17,7 % 

NE 30 48,4 % 

Neuvedeno 1 1,6 % 
Celkem 62 100% 

 

*Jen některých. Uveďte, ve které lokalitě - případně proč… 
Žádný z rádců, kteří zvolili tuto možnost, neuvedl název konkrétního podniku. 2 z nich zmínili, 
že omezení by se mělo týkat „podniků v centru města“ (v ulici Willsonově, Jateční, Mostní a 
Jiráskově). 
Jedenkrát byly zmíněny podniky v okolí náměstí Svobody, v Čechově ulici a „bar“ 
v Předmostí. 
1 z rádců neuvedl žádný konkrétní podnik, ale vyjádřil názor, že provozní doba hostinských 
provozoven by měla být omezena na celém území města. 
 

JSTE PRO OMEZENÍ PROVOZNÍ DOBY HOSTINSKÝCH PROVOZOVEN? 

 
 

Prostor pro jinou odpověď či radu: 
Svá stanoviska zde uvedli zástupci obou táborů. Rádcové, kteří se vyslovili pro omezení, si 
stěžovali zejména na rušení nočního klidu opilci, kteří vytvářejí hluk přímo v provozovnách - 
konkrétně zde 1 z rádců uvedl nonstop Vagon v ulici Optiky – nebo se z těchto provozoven 
v nočních hodinách vracejí ulicemi, kde nejen hlučí, ale také poškozují věci druhých. 

„Více ohlídat rušení nočního klidu na předzahrádkách - konkrétně např. nonstop Vagon v ul. 
Optiky - běžně tam lidi sedí i ve 02:00h ráno, zevnitř řve přes otevřené dveře jukebox... Člověk 
se pak s otevřeným oknem moc nevyspí... Opakované volání MP nic moc neřeší (chvíli je tam 
klid a za chvíli se vše opakuje)... Přesto je tam cedule, že provoz zahrádky je do 22:00h, ale ta 
je tam jen na ozdobu.“ 

ANO; 32,30% 

Jen některých; 
17,70% 

NE; 48,40% 

Neuvedeno; 
1,60% 

ANO Jen některých NE Neuvedeno
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„Předzahrádky mnohdy nerespektují dobu nočního klidu.“ 

„Opilci v nočních hodinách omezují ve spánku a navíc znečišťují okolí jednak močením a 
ničením věcí.“ 

„Z hostinských provozoven mě hluk neruší, bohužel jejich hosté trousící se během celé noci v 
ulicích provozovatele hostinských provozoven neovlivní ani kdyby měli provozní dobu pouze 
do osmi.“ 

1 z rádců zde podotknul, že by bylo omezení provozní doby záhodno, protože hluk opilých 
ruší ty, kteří ráno vstávají do práce 

„Domnívám se, že každému slušnému člověku postačí, když ukončí svoje hospodské kulturní 
vystoupení do 23 hodin - také musí ráno jít do práce (ve všední dny).“ 

Ve 3 případech se objevily se v několika případech názory, že by majitelé restaurací měli být 
za porušování nočního klidu zodpovědní. V jednom z těchto případů se dokonce objevil i 
takový názor, že by provozovatelé restaurací měli být zodpovědní i za to, pokud jejich hosté 
dopustí nějaké kriminální činnosti. 

„Najít způsob, jak zajistit zodpovědnost provozovatelů za hlučnost. Jejich výmluvy jsou 
mnohdy trapné.“ 

„Není nutné omezovat podnikatele, jen tvrdě vymáhat porušování pravidel. Podnikatel si pak 
sám hosty "ohlídá" než aby zaplatil vysokou pokutu.“ 

„24:00 (půlnoc)… normální restaurace již stejně zavírají nebo jsou již zavřené a ty nálevny, kde 
se opíjejí každý den stejní opilci, pouze vytváří podmínky ke kriminální činnosti těchto jedinců. 
Každopádně by tyto nálevny měly být s okamžitou platností zodpovědné za kriminální aktivitu 
jejich klientů, což je velmi lehce policií dohledatelné.“ 

Ačkoliv výše zmíněná zařízení 1 z rádců nemá v lásce, je podle něj omezování provozní doby 
„krok špatným směrem“. 

Podle dalšího z rádců je naopak, jakási míra regulace nutná a domáhá se splnění bodu 
programového prohlášení. 
 
„Bez regulace provozní doby není možno řešit hluk ve městě. Trvám na splnění programového 
prohlášení o přijetí hlukové vyhlášky.“ 
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9. Pokud souhlasíte s omezením provozní doby hostinských provozoven, 
doplňte, ve kterých dnech a v jakém časeby mělo omezení platit: 
(Rádcové zde měli k dispozici volný prostor k vyjádření.) 
 
Na tuto otázku odpovědělo 25 rádců. Jejich návrhy, jak by měla být otevírací doba 
hostinských provozoven omezena, jsou shrnuty ve vypracovaných tabulkách. 
 

OMEZENÍ VE VŠEDNÍ DNY 
ČASOVÝ ÚDAJ POČET 

Od 21-22 hodin 1 

Od 22 hodin 12 

Od 23.30 hodin 1 

Od 24 hodin 4 

Neuveden konkrétní čas 1 

 

OMEZENÍ O VÍKENDU (A VE SVÁTKY) 
ČASOVÝ ÚDAJ POČET 

Od 22 hodin 9 

Od 23.30 hodin 1 

Od 24 hodin 4 

Od 1 hodiny 1 

 
3 rádcové ve své odpovědi na tuto otázku uvedli, že otevírací doba hostinských provozoven 
by měla být omezena ve všední dny i o víkendu stejně, a to od 23 hodin. 
 
1 z rádců navrhl, aby provozní doba hostinských provozoven byla omezena pouze v pátek, 
sobotu a ve dnech, po kterých následuje státní svátek, a to 2 hodinou ranní. 
 
Objevil se také názor, že hostinské provozovny by měly mít omezený provoz, ovšem 
s výjimkou tanečních podniků. 
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10. Setkáváte se v Přerově často s rušením nočního klidu? 
 

ODPOVĚĎ POČET % 

ANO* 43 45,7 % 

NE 49 52,1 % 

Neuvedeno 2 2,1 % 
Celkem 94 99,9 % (0,1 % odchylka) 

 

*Ano. Uveďte, ve kterých lokalitách a v jakém čase: 
Rádcové vesměs uvádějí dobu přibližně kolem půlnoci nebo obecně „v nočních hodinách“. 

Nejčastěji – v 11 případech - se setkávají s rušením nočního klidu někde v centru města (nám. 

T. G. Masaryka, Žerotínovo náměstí, Wurmova ulice, Kratochvílova ulice,…), 2 krát zde byla 

zmíněna ulice Optiky – konkrétně nonstop Vagon, 4 rádcové uvedli lokalitu Velká Dlážka, 3 

krát bylo zmíněno Předmostí a lokalita kolem nádraží. Názvy ostatních lokalit zazněly pouze 

jednou: Jižní čtvrť, Velké Novosady, U Tenisu, Tř. generála Janouška, Osmek, Kopaniny, okolí 

Bečvy a dále ulice Tománkova (rabování velkoobjemových kontejnerů), Kozlovská, Jateční, 

Čechova a Palackého. 

 

SETKÁVÁTE SE V PŘEROVĚ ČASTO S RUŠENÍM NOČNÍHO KLIDU? 

 
 

DOPLŇUJÍCÍ PŘEHLED K ODPOVĚDI „ANO“ – JAK HLASOVALI RÁDCOVÉ, KTEŘÍ JSOU PRO A 

PROTI VYHLÁŠCE 

VYHLÁŠKA POČET % 

PRO 36 83,7 % 

PROTI 7 16,3 % 
Celkem 43 100 % 

 

ANO; 45,70% 

NE; 52,10% 

Neuvedeno; 2,10% 

ANO NE Neuvedeno
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DOPLŇUJÍCÍ PŘEHLED K ODPOVĚDI „NE“ – JAK HLASOVALI RÁDCOVÉ, KTEŘÍ JSOU PRO A 

PROTI VYHLÁŠCE 

VYHLÁŠKA POČET % 

PRO 24 49 % 

PROTI 25 51 % 
Celkem 49 100% 

 

 
 

Prostor pro jinou odpověď či radu: 
Rádcové využili prostoru k vyjádření svých názorů, které vesměs již zazněly v jiné části 

dotazníku. Zaznívají zejména stížnosti na opilce, bezdomovce apod., kteří porušují noční klid 

v různých částech města. Ve 2 případech zaznělo také to, že by se mohl zvýšit počet hlídek 

městské policie a ta by mohla efektivněji proti výtržníkům zasáhnout. 

„Hluk je celou noc ani už ne tolik hudební produkce jako opilci.“ 

„Pracuji na dvě směny a často se mi stává, když jdu z práce po odpolední směně směr 

Předmostí město. Narazím na opilce, kteří jsou velice nepříjemní.“ 

„Hlavně kolem půlnoci, když chodí skupinky opilců z hospod v okolí Tribuny a hulákají na celé 

sídliště. Poměrně často dělají divadlo pro okolí, když se perou.“ 

 

PRO; 83,70% 

PROTI; 
16,30% 

PRO PROTI

PRO; 49% 
PROTI; 51% 

PRO PROTI



28 
 

„Více hlídek policie. Když jsem šla ze Zubrfestu na vlak v 10 hodin, všude bylo spoustu Romů, 

naštěstí i spoustu lidí, co jeli domů. Kdyby ne, raději bych jela taxíkem... u nádraží není 

bezpečno...“ 

 

„Častější kontrola MP - ale nešikanovat "majoritu", ale právě pachatele - hlavně na zavolání 

156 přijet pružněji, ne třeba až po 15 minutách.“ 
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11. Komu byste ohlásili případné porušování nočního klidu v okolí vašeho 
bydliště? 
 

ODPOVĚĎ POČET % 

Policii České republiky 11 11,7 % 

Městské policii Přerov 71 75,5 % 

Jiné instituci 0 0 % 

Nikomu * 11 11,7 % 

Neuvedeno 1 1,1 % 
Celkem 94 100% 

 
*Nikomu bych nic nehlásil/a, protože… 
Hlavním důvodem, proč by rádcové nikomu nic nehlásili, bylo to, že je to podle jejich názoru 
bezúčelné nebo, že by takovouto záležitost vyřešili sami, aniž by volali policii. 
„To nemá cenu.“ 
„To není důležité.“ 
 „Než by hlídka přijela, tak by rušiví opilí lidé poodešli jinam.“ 
„Ve většině případů to nemá smysl. Ohlásit je třeba něco vážnějšího, co nelze řešit jinak. 
(Policisté) stejně dojedou jen jednou a potom už nereagují.“ 
„Nejsem práskač. Spíš bych se snažil za dotyčným zajít a celou záležitost vyřídit sám.“ 

 

KOMU BYSTE OHLÁSILI PŘÍPADNÉ PORUŠOVÁNÍ NOČNÍHO KLIDU V OKOLÍ VAŠEHO 
BYDLIŠTĚ? 

 
 

Prostor pro jinou odpověď či radu: 
Rádcové využili prostoru ve 4 případech k vyjádření kritiky činnosti městské policie. Objevil se 
dokonce názor, že ředitel Městské policie Přerov se nevyzná v řešení této agendy. 
 

Policii České 
republiky; 11,70% 

Městské policii 
Přerov; 75,50% 

Jiné instituci; 0% 

Nikomu; 11,70% 

Neuvedeno; 1,10% 

Policii České republiky Městské policii Přerov Jiné instituci Nikomu Neuvedeno
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„MP situaci řeší velice laxně, má dlouhé dojezdy (schválně, aby nic nemusela řešit). Jak už 
jsem psala výše, domluvy jsou nanic. Bezohlednost se vyhladí jedině pokutami a stálým 
dozorem, vykazováním opilců z hospod, atd. Je toto MP schopna dělat?“ 
„Vlastní zkušenost-MP nic neudělá.“ 

„Porušování jsem opakovaně hlásil, MP oznámení nijak neřeší za nečinného přihlížení vedení 
města. Ředitel PM se nevyzná v řešení této agendy a problematické části města záměrně 
ponechává vně kontroly strážníků.“ 

„Městská policie je bohužel většině Přerovanů spíše pro smích. Dost lidí v mém okolí mi řeklo, 
že s nimi má spíše negativní zkušenost, než aby se domohli pomoci, navíc jejich kompetence 
jsou omezené, hodně Přerovanů je vnímá jen jako "nasazovače botiček" a nedávná událost se 
zabitím člověka "profesionálním" strážníkem ve službě tomu vůbec nepřidala… Ale o městské 
polici by to asi bylo na samostatný dotazník :)“ 

1 rádce doplnil, že by stál za úvahu „dohled Živnostenského úřadu s ohledem na fungování 
zahrádek v době nočního klidu a obsluhování mladistvých.“ 
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12. Svědčili byste proti osobě, která porušila noční klid? 
 

ODPOVĚĎ POČET % 

ANO 39 41,5 % 

NE 18 19,1 % 

Nevím 33 35,1 % 

Neuvedeno 4 4,3 % 
Celkem 94 100% 

 

SVĚDČILI BYSTE PROTI OSOBĚ, KTERÁ PORUŠILA NOČNÍ KLID? 

 
 
Prostor pro jinou odpověď či radu: 
Prostoru pro jinou odpověď či radu v tomto případě využili zejména rádcové, kteří 
odpověděli, že nevědí, zda by svědčili, či ne. Jako důvod uvedli v 7 případech to, že by 
záleželo na situaci, zúčastněných osobách nebo na tom, zda je noční klid rušen opakovaně, či 
se jedná o jednorázovou záležitost. 
 
„To asi záleží na konkrétní situaci a zúčastněných osobách.“ 

„Záleželo by na vážnosti či smysluplnosti takové situace a dalších okolnostech.“ 

„Jen za určitých okolností, pokud bezohledně úmyslně ignorovala snahu dohodnout se.“ 

4 rádcové uvedli, že by se proti takovýmto osobám zdráhali svědčit ze strachu z pomsty na 
majetku či rodině. 

„Kdo mi zaručí, že mi ten člověk na kterého si budu stěžovat, a svědčit nevymlátí jako pomstu 
okna?“ 

„Asi ne, obával bych se tyranie na majetku a odvetných akcí.“ 

 „Ze strachu o sebe a svoji rodinu spíš ne.“ 

 

ANO; 41,50% 

NE; 19,10% 

Nevím; 35,10% 

Neuvedeno; 4,30% 

ANO NE Nevím Neuvedeno
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1 z rádců uvedl, že svědčení jen přispívá k nenávisti mezi lidmi a pokud by městská policie 
byla v ulicích více viditelná, nebylo by svědectví ani potřeba. 
 
„Svědčení pouze prohlubuje nenávist mezi lidmi, která již dnes je ve městě obrovská. 
Porušování vyhlášky je jednoznačně práce pro městskou policii, která pokud bude mobilní 
na kolech v kritických hodinách svou pouhou viditelností po městě vyřeší všechny 
problémy.“ 
 
Objevil se zde také příspěvek rádce, který již má, dle svých slov, se svědčením proti 
takovýmto osobám vlastní zkušenost a obvinil městskou policii dokonce z krytí některých 
přestupků. 
 
„Mé svědectví MP nikdy nevyužila, přestupky kryje. Provozní hospod v centru o řediteli 
MP hovoří jako o Omarovi a tykají si s ním. Primátor jako velitel MP by měl prověřit, zda 
oznámení o přestupcích byly v minulosti řešeny dle přestupkového zákona.“ 
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13. Myslíte si, že Krajská hygienická stanice by měla preventivně provádět 
častější kontroly hluku provozoven (restaurace, bary, kluby, apod.)  
v centrech měst? 
 

ODPOVĚĎ POČET % 

ANO 42 44,7 % 

Jen ve vytipovaných 
problematických podnicích * 

22 23,4 % 

NE 27 28,7 % 

Neuvedeno 3 3,2 % 
Celkem 94 100% 

 
*Jen ve vytipovaných problematických podnicích… 
Rádcové zde měli možnost jmenovat konkrétní podniky, ovšem z 22 rádců, kteří hlasovali pro 
tuto možnost, pouze 4 uvedli konkrétní názvy podniků, a to: 
Nonstop Vagon (v ulici Optiky), Nonstop v Předmostí, Leguan, Lumír, Bonver, Brooklyn, 
Chemik, Ponorka. 
2 rádcové uvedli, že mají na mysli „podniky v centru města“ a 2 zmínili „podniky v blízkosti 
nádraží“, bez uvedení konkrétních názvů. 
 

MYSLÍTE SI, ŽE KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE BY MĚLA PREVENTIVNĚ PROVÁDĚT 
ČASTĚJŠÍ KONTROLY HLUKU PROVOZOVEN (RESTAURACE, BARY, KLUBY, APOD.) 
V CENTRECH MĚST? 

 
 

Prostor pro jinou odpověď či radu: 
Rádcové zde ve 3 případech uvedli, že měření hluku by se mělo kromě provozoven týkat také 
dopravy – konkrétně v ulici Kopaniny, na Velké Dlážce a v ulici Palackého. 
 

ANO; 44,70% 

NE; 23,40% 

Jen ve 
vytipovaných 

problematických 
podnicích; 28,70% 

Neuvedeno; 3,20% 

ANO NE Jen ve vytipovaných problematických podnicích Neuvedeno



34 
 

„Hluk, který mi vadí, je v oblasti V.D. a Kopaniny hlavně způsoben vlaky. Do vyšších pater se 
rachot z jízdy obzvl. pantografu strašně nese – tohle by podle mě stálo za změření.“ 

„Měla by provádět i měření intenzity hluku v dopravě-např. v ulici Palackého.“ 

V několika případech se rádcové k měření KHS vyjádřili tak, že měření je zbytečné, a to 
z důvodu, že provozovatelé hostinských provozoven si dají na hluk pozor jen v době, kdy 
kontrola dochází nebo zpochybňují výsledky měření KHS z toho důvodu, že: „Způsob měření 
je velmi složitý a trvá časově dlouho, aby se dosáhlo objektivního výsledku.“ 

 
„Kontrola barů a hospod mi přijde zbytečná – dají si pozor na to, kdy kontrola chodí – lepší 
zajistit odhlučnění už zpočátku – nebude slyšet nic ani když bude v baru hluk (což většinou 
bývá podstata barů).“ 
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DALŠÍ PODNĚTY RÁDCŮ 

Ve volném prostoru pro vyjádření svých názorů a připomínek se rádcové často vraceli k tématu 
dotazníku, aby ještě doplnili nebo okomentovali svá stanoviska. Někteří z nich doplnili konkrétní 
místa ve městě, kde jim hluk vadí i to, co jej způsobuje. Opět například zaznělo jméno nonstopu 
Vagon v ulici Optiky, hluk z projíždějících vlaků v Předmostí nebo kritika traktorů Technických 
služeb. 

„Hluk v Přerově mi vadí snad jedině v Předmostí z vlaků. Když nastanou vedra, musí se otevřít okna a 
hluk je takový, že se člověk budí ze spaní...“ 
 
„MP by měla řešit nejen hluk opilců, ale např. i stání taxi u zastavárny na Žerotínově nám., které jinak 
s chutí pokutuje a taxi tam nechává stát celé noci s puštěným motorem.“ 
 
„Myslím, že Technické služby by si měly pořídit na sekání městských trávníků méně agresivní techniku, 
než jsou ty příšerné traktůrky. Existují méně hlučné sekačky, nebo případně kosa… Možná je to tím 
šíleným hlukem, kdy čekáme, až se stroje vzdálí a my můžeme dát dítě spát (zejména novorozence!) a 
také nemocné a staré obyvatele, ale zdá se nám, že sekáči práci zbytečně prodlužují a vozí se. My 
bychom to určitě zvládli za mnohem kratší dobu…“ 
 
„Např. pro mě představuje největší problém s hlukem doprava. Kolem našeho paneláku (ulice Pod 
Valy) denně projede spousta aut, a když mám otevřené okno, je to otravné. V tomto případě se jedná 
o hluk dá se říct celodenní a ne jen večer nebo o některých víkendech jako v případě akcí a restaurací. 
Navíc si myslím, že když se omezí otevírací doba restaurací, tím spíš se zvýší hlučnost v ulicích, jak se 
budou lidé poflakovat s nakoupeným alkoholem po ulicích.“ 
 
„Vadí mi hluk, který způsobují dopravní vozidla. Hlavně velké nákladní vozy a kamiony.“ 

 
K problematice hluku se zde vyjádřili také rádcové, kteří jsou zejména proti omezování kulturních 
akcí. Těch by si naopak přáli více. 

„Myslím, že by se měl kontrolovat hluk způsobovaný hlučnými skupinami (na lavečkách popíjející 
například bezdomovci atd. případně i posílit policejní hlídky – sníží se počet takovýchto skupinek = 
snížení hluku, zvýšení bezpečnosti. 
NAOPAK: němá smysl omezovat hlučnost kulturních akcí – je dobře, že se něco v Přerově děje – více 
kulturních akcí pozvedne úroveň života ve městě – zvláště pokud jsou akce vhodně umístěné například 
na nám TGM, na výstavišti, v pivovaru. Jistě, že takové akce budou vždycky někoho rušit, nicméně 
takovíto lidé si musí uvědomit, že tyto akce přináší měsut peníze a zvyšují jeho prestiž – proto by bylo 
VELMI NEVHODNÉ JE ZAKÁZAT.“ 
 
„Nechápu,proč se téma hluku v Přerově vůbec otevřelo. Přerov je absolutně tiché město, kde se nic 
neděje, kultura je prakticky nulová. Výjimečně je nějaká hudební produkce na náměstí. Myslím si, že 
lidé, kteří bydlí na náměstí, musí těch pár dní kulturní program respektovat a nesmí rozhodně 
omezovat zbytek města. Přerov potřebuje více "kulturního ruchu" v ulicích a na náměstích, více 
hudebních a divadelních produkcí. V současné době je to zcela mrtvé město. Navrhuji, aby se rádci v 
dalším dotazníku vyjádřili k otázce úrovně kultury ve městě, resp. k možnostem jejího zlepšení.“ 
 
„Přerov musí kulturně žít, chceme-li, aby tu žili mladí lidé. Není možné, aby jedna rodina z náměstí 
určovala celému městu jakési normy. Letos bylo krásné kulturní léto, nepokazme to kvůli pár nervním 
škarohlídům.“ 
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„Vandalismus je jiná věc, tam se musí postupovat tvrdě ale noční hluk v Přerově? Kde? Zajeďte si do 
Olomouce, jak to tam vypadá v době, kdy je město plné studentů. Přerov je proti tomu spící Růženka. 
Problémpřerovanů je ten, že si na tu "uprděnost" zvykli. Jakmile nějaká akce trčí=město ožije, hned to 
vadí. Proč? Naopak, více akcí, více života. Přitáhnout sem mladé lidi, mladé rodiny, to město 
potřebuje. Město plné "spících důchodců", kteří v 7 zalehnou a ostatní pokud možno umlčí, takové 
město prostě nepřežije.“ 
 
K problematice hluku se vyjádřil také jeden z rádců pochvalně. V části Velké Novosady, kde byly 
časté problémy s opilými, kteří v nočních hodinách rušili noční klid, zaznamenal, že se díky činnosti 
městské policie a asistentů prevence kriminality situace zlepšila. 
 
„Jsem rád, že činnost v problematické části Velké Novosady, kde jsme měli neustálé problémy s 
rušením nočního klidu a s opilými bezdomovci, má veliké úspěchy a situace se velmi zlepšila, byť 
prostor ke zlepšení ještě je. Pomohlo k tomu i omezení činnosti ubytoven. Děkuji za pokrok a dobrou 
práci MP+ asistentů.“ 
 
Častým tématem příspěvků rádců byla opět kritika dopravy, neukázněných cyklistů a špatného 
stavu nebo absence cyklostezek. 

K dopravě: 
 
„Navrhuji omezení startu horkovzdušných balónů na území města pouze na vybraná místa v 
dostatečné vzdálenosti aspoň 1000 metrů od obydlených domů.“ 
 
„Vážení radní, je toho moc, co toto město potřebuje - ale podle důležitosti, jak to cítím: 1) vyvést co 
nejvíc dopravy mimo město (obchvat, dálnice atd.) 2) koordinovat opravy komunikací tak, abychom 
nemuseli z města létat balony (uzávěry, podjezd u Kazeta) 3) při výstavbě cyklostezky si ji také projet - 
tam, kde cyklista vícekrát seskočí z kola, příště ji raději nepoužije 4) provádět prořez okrasných stromů 
kolem bytových domů - je-li stromek malý, je pěkný; vyroste-li více - nikdo si s ním neví rady. Lidé v 
přízemních bytech trpí.“ 
 
„1) Doprava v Přerově je otřesná. Prázdniny jsou zásadně pro uzavírky a opravy komunikací. Nenašel 
by se jiný termín oprav komunikací? Ne všichni odjíždí z města na dovolené pryč! 2) cesta do 
Předmostí podjezdem pro pěší - nejen že cyklisté neumí číst a jezdí si tam jako na cyklostezce a tak tak 
se vyhnou dětem (osobní zkušenost)- ale ten strašný hluk od aut, které tam projíždí, že nejde slyšet 
vlastního slova. Neuvažovalo se někdy o jiné cestě pro chodce či cyklisty přes trať přímo do Předmostí 
třeba od Lidlu, čerpací stanice či od plánované zastávky vlaků v Předmostí?“ 
 

„Znovu pléduji za zvýšené sledování a citelné pokutování jízdy cyklistů po chodnících. Kde jinde se 
chodec má cítit bezpečně? Agresivita cyklistů, dle mé vlastní zkušenosti, narůstá. Pomalu abych měl 
již i na chodníku zpětné zrcátko! Bohužel již, mimo Přerov, došlo k vážnému zranění cyklistou na 
chodníku. Poučte paní Ivu Bartošovou (viz článek v NP č. 26, str.12: Smutno je mi, Přerove...) k čemu 
chodník slouží.“ 
 
„1. Fandím projektu Města Přerova ohledně asistentů sociálních pracovníků pro nepřizpůsobivé 
občany. Snad se Vám podaří eliminovat problémy těchto lidí a jejich okolím. 2. Nelíbí se mi chování 
cyklistů - důchodců na silnicích v Přerově a v jeho okolí. Nerespektují žádné předpisy! Ale když jedu po 
cyklostezce po Želatovské k Tescu (směr nádraží), nepotkám ani jednoho a jsem tam skoro sama. Ale 
mezi auty, po chodníku, v jednosměrkách, mezi přechody pro chodce a auty jsou naprosto skvělí 
kaskadéři! Nebo hazardéři? Nějaká pravidla jsou jim cizí. Ohrožují nejen sebe, ale i ostatní.“ 
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„Po mnoha letech se uznal chodník ze Sokolské ul. ke Kauflandu jako cyklostezka už je tam zase zákaz 
pro kola /na úzkém mostku lze na kole,na širokém chodníku ne/. Přitom je to jediná bezpečná 
přístupová cesta k obchodům na kole. Nevede žádná cyklostezka ani bezpečná silnice z autobus. 
nádraží ke Strojaři.“ 
 
Jeden z rádců vypozoroval, co konkrétně zdržuje provoz na kruhových objezdech a upozorňuje, že 
policie by se na toto měla zaměřit a neukázněným řidičům domlouvat. 
 
„Jako každodenní řidič automobilu musím i já někdy vytrpět špatnou dopravní situaci ve městě. Dle 
mého názoru, jsou kolony způsobeny i řidiči, kteří nedodržují pravidla s. provozu, konkrétně mám na 
mysli používání směrovek. V Přerově je několik kruhových objezdů a ty velmi zpomalují provoz, jelikož 
řidiči vyjíždějící z kruhového objezdu často nedává směrovku a další řidiči zbytečně čekají, dokud auto 
neopustí k. objezd a tím se kolony prodlužují. Každý automobil čeká déle min. o 2 vteřiny před 
objezdem, každý si pak spočítá, kolik to může dělat ve špičce pro všechna auta. Policie by se měla na 
tuto problematiku zaměřit a řidičům domlouvat, či je pokutovat. Policie bohužel není ve městě téměř 
vidět a řidiči to dobře vědí. Opravdu si myslím, že toto opatření může výrazně zlepšit plynulost 
provozu především v centru.“ 
 
Další z rádců upozorňuje zejména na problematiku přetěžovaných kamionů a rovněž nabádá, aby 
se městská policie na toto více zaměřila konkrétně v Kozlovicích, kde kamiony projíždět nesmějí, 
ale tento zákaz není respektován. 
 

„Nelíbí se mi přístup města, resp. Městské policie k přístupu ohledně kamionové dopravy. Místo 
dávání botiček a pokut za parkování apod., by bylo vhodné zamezit tomu, aby přetěžované kamiony 
dále zatěžovaly centrum města a především okolní vesnice a městské části jen proto, že se chtějí 
vyhnout placení mýtného. Např. jsem měl dojem, že přes Kozlovice je průjezd kamiónů zakázán a 
přitom sleduji, že jich tudy jezdí stále více a více...“ 
 
1 rádce zde upozornil na špatný stav sportovního areálu v Sokolské ulici. 

„Nelíbí se mi, v jakém stavu je fotbalový areál na Sokolské ulici (vše rezavé, nenatřené, v dezolátním 
stavu). Jestliže je majitelem město, mělo by si tento areál více hlídat a dosavadní nájemce okamžitě 
vyhodit. Dle mého by za tento areál měl zodpovídat fotbalový klub Viktorie.“ 
 
Někteří rádcové také navrhli různá vylepšení – například zavedení WIFI na veřejných 
prostranstvích, zprovoznění kašny v Kozlovské ulici, či ozvláštnění městských trhů. 
 
„1) Líbí se mi, jak je poslední dobou v Přerově hezky. Myslím tím centrum osazené květinami, čisto. 
Dokonce je krásný záhon s letničkami u kašny naproti šířavy. 2)A proto mě napadlo, že je škoda, že 
nefunguje kašna na Kozlovské. Kdyby se její okolí zlepšilo a kašna byla v provozu, bylo by to hezčí. 
Kašna je pěkná.“ 
 
„Chtěl bych, aby město vybudovalo v centru města (obě náměstí a přiléhající ulice, autobusové a 
vlakové nádraží, v budovách magistrátu, atd.), na významných místech i v místních částech (inf. centr. 
v Předmostí, místní výbory, atd.) a na autobusových zastávkách po celém městě a místních částech 
(kromě oblastí kde dochází často k poškozování zastávek a jejich vybavení) FREE WIFI pro občany i 
cestující. Často se to hodí.“ 
 
„Chtěla bych změnit skladbu místních trhů a pozvat sem kromě již stálých vystavovatelů i tradičnější 
řemesla jako řezbářství a více kutilů. Místní trhy jsou hodně jednotvárné a nedávají prostor pro návrat 
do starých časů: doba řemesel.“ 
 


