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Návrh pro 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 18. 4. 2016

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Mgr. Zdeněk Vojtášek, vedoucí odboru

Název návrhu:

Obecně závazná vyhláška č. .../2016, kterou se stanovuje řád městského parku Michalov

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

VARIANTA I

vydává Obecně závaznou vyhlášku č. ...../2016, kterou se stanovuje řád městského parku Michalov, 
ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

VARIANTA II

vydává Obecně závaznou vyhlášku č. ..../2016, kterou se stanovuje řád městského parku Michalov, 
ve znění přílohy č. 2 důvodové zprávy.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb předkládá Radě města Přerova k projednání návrh 
vyhlášky ve dvou variantách a ponechává na zvážení, která varianta bude navržena k vydání.

Kancelář tajemníka, oddělení právní

Kancelář tajemníka, oddělení právní nemá z hlediska legislativně právního k variantnímu návrhu 
obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovuje řád městského parku Michalov, žádné připomínky. 
Návrh vyhlášky byl zaslán MV ČR jako orgánu dozoru; připomínky MV ČR byly následně 
vypořádány a zapracovány do textu návrhu obecně závazné vyhlášky. 



Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí doporučuje schválit návrh usnesení ve variantě I, tedy 
zachovat umožnění vstupu do parku Michalov i návštěvníkům se psy. Park Michalov byl založen a 
později i rekonstruován jako městský park (nikoliv zámecký, lázeňský či jiný) k odpočinku a vyžití 
nejširší veřejnosti. Jako cenný doklad krajinářské tvorby a zahradní architektury, na Moravě svým 
způsobem ojedinělý, si zaslouží chránit před poškozováním a jeho návštěvníci před obtěžováním. 
Avšak zákaz vstupu se psy znamená znemožnit návštěvy parku mj. nezanedbatelné skupině osamělých 
seniorů, pro které je pes často jediným společníkem a pobyt venku bez něj je pro ně takřka 
nemyslitelný. Město Přerov adekvátní náhradu takovýmto lidem nenabízí. Stejně tak požadujeme za
nežádoucí znepřístupnit možná nejatraktivnější lokalitu města mimopřerovským návštěvníkům, kteří k 
nám přivítají se svým psem. Omezení pro pohyb psů uvedená ve variantě I (resp. ve stávající OZV) 
jsou dostatečná, pokud budou alespoň většinově dodržována. To však vyžaduje důslednou 
namátkovou (není třeba trvalou) kontrolu ze strany městské policie a aktivní zapojení správce parku 
při dohledu nad dodržováním stanovených pravidel. Pouze sporadické krátké návštěvy hlídky městské 
policie tuto preventivní funkci neplní. 

Komise pro cestovní ruch a kulturu

Komise pro cestovní ruch a kulturu doporučuje Radě města Přerova, aby Zastupitelstvu města Přerova 
navrhla schválit návrh OZV ve variantě I.

Komise pro životní prostředí

Komise pro životní prostředí doporučuje Radě města Přerova, aby Zastupitelstvu města Přerova 
navrhla schválit návrh OZV ve variantě II.

Rada města Přerova

Materiál projedná Rada města Přerova na své schůzi dne 7.4.2016, stanovisko bude sděleno dodatečně 
na jednání Zastupitelstva města Přerova.

Důvodová zpráva:

V současné době je řád městského parku Michalov upraven Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2002, 
která byla Zastupitelstvem města Přerova vydána dne 5.9.2002. Účinnosti nabyla dne 1.11.2002, 
vyvěšena na úřední desce Městského úřadu v Přerově byla ve dnech 13.-30.09.2002.

Vzhledem k tomu, že vyhláška již neodpovídá realizovaným změnám v intravilánu parku, rozhodlo se 
vedení vydat vyhlášku novou. Na základě závěrů, ke kterým dospěla pracovní skupina, složená se 
zaměstnanců Magistrátu města Přerova, Vám tuto vyhlášku předkládáme k projednání ve dvou 
variantách.

Varianta I počítá s tím, že psi budou i nadále moci vstupovat do parku, avšak jejich majitelé budou 
muset počítat s omezeními, která se na pohyb psů v parku budou vztahovat,
Varianta II počítá s tím, že psi budou mít do parku zákaz vstupu.

Vyhláška je systematicky členěna do pěti článků (obě varianty návrhu vyhlášky):

1) Úvodní ustanovení
2) Základní pojmy
3) Návštěvní doba
4) Pravidla chování v parku



5) Zrušovací a závěrečná ustanovení.

Text vyhlášky mimo jiné také přesněji definuje pojem a pravomoc správy parku, kterou vykonává 
společnost Technické služby města Přerova 
Dále je v parku striktně zakázáno jezdit na kole, koloběžce, kolečkových bruslích a skateboardu.

Návrh OZV byl konzultován také s dozorovým orgánem, tj. s Ministerstvem vnitra ČR, odborem 
veřejné správy, dozoru a kontroly. Veškeré připomínky, jež nám byly doručeny dne 19.1.2016 byly do 
obou variant návrhu OZV již zapracovány.

K oběma variantám návrhu vyhlášky se vyjádřili také přerovští rádci v anketě s názvem "Psi v 
Michalově - ano, či ne?". Dotazníkové šetření „Psi v Michalově – ano, či ne?“ bylo zahájeno 19. února 
a trvalo až do 3. března 2016. Ze 184 registrovaných rádců dotazník vyplnilo 106. Tři dotazníky 
odevzdali neregistrovaní rádcové v klasické „papírové“ podobě v Městském informačním centru. 
Celkem bylo zpracováno 109 dotazníků.
Šetření tentokrát sestávalo pouze ze tří otázek. Rádcové měli uvést, zda jsou majiteli psa a za jakých 
podmínek by podle nich měl být umožněn vstup psů do parku Michalov. U třetí otázky měli k 
dispozici prostor pro to, aby vlastními slovy formulovali, proč jsou pro povolení vstupu psů do parku 
nebo z jakého důvodu jsou proti.
Dotazníkového šetření se zúčastnili rádcové všech věkových skupin, z nichž nejpočetnější byla 
skupina od 31 do 40 let (22,9 %) a od 41 do 50 let (21,1 %). Nejméně rádců bylo ve věku do 20 let 
(1,8 %).
78 % rádců bydlí v Přerově a 19,1 % jsou obyvateli některé místní části. Zbylá procenta činí rádcové, 
kteří v Přerově nebydlí nebo své bydliště neuvedli.
Mezi rádci převažovali ti, kteří nejsou majiteli psa (70,6 %).
Výsledky šetření ukázaly, že většina (60,6 %) respondentů souhlasí s tím, aby byl vstup psů do parku 
Michalova povolen ovšem za předpokladu, že budou na vodítku, popřípadě i s náhubkem. Jen malá 
skupina respondentů (9,2 %) by dovolila psům v parku neomezený pohyb. Pro úplný zákaz vstupu psů 
se vyslovilo 30,3 % respondentů.
Rada města Přerova vzala výsledky ankety na vědomí svým usnesením č. 1376/40/10/2016 ze dne 
17.3.2016.

Předložený materiál obsahuje návrh obecně závazné vyhlášky - řád městského parku Michalov, a to ve 
dvou variantách, které se liší v zásadě tím, že varianta I počítá i nadále se vstupem psů do parku, 
varianta II naopak zakazuje vstup psů do parku.


