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Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky k zabezpečení místních záležitostí veřejného 
pořádku v souvislosti s hlukem

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

vydává obecně závaznou vyhlášku č. …/2016, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
v souvislosti s hlukem ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova projednala návrh na své 43. schůzi konané dne 5.5.2016 a podala návrh 
Zastupitelstvu města Přerova vydat obecně závaznou vyhlášku dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

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 
zasahovat do úpravy vyhrazené zákonu, v tomto případě zákonu č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon upravuje 
ochranu veřejného zdraví před škodlivými, zejména dlouhodobými účinky hluku a vibrací v tomto 
zákoně definovaných. Obce pak svými obecně závaznými vyhláškami mohou regulovat krátkodobé a 
ojedinělé expozice hluku jakožto záležitosti veřejného pořádku v místních poměrech.

K textu návrhu obecně závazné vyhlášky:

V úvodním ustanovení je stanoven cíl obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“), kterým je 
vytvoření opatření směřujících k ochraně před hlukem a stanovení povinností za účelem zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořádku jako stavu, který umožňuje klidné a pokojné soužití občanů ve 
městě.

V dalším článku vyhlášky je stanovena doba nočního klidu. 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 č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon 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. V následujících článcích návrhu vyhlášky je tato doba 
upravena v závislosti na místních podmínkách města Přerova. 

V souladu se zmocněním ve výše uvedeném ust. § 10 zákona o obcích bylo navrženo regulovat tyto 
oblasti, které by mohly narušit veřejný pořádek ve městě: 

a) používání hlučných strojů, přístrojů a zařízení, např. sekaček na trávu, kotoučových a motorových 
pil, křovinořezů, úhlových brusek a podobně (dále jen „hlučná zařízení“), v nevhodnou denní dobu 
uvedenou v čl. 4 této vyhlášky;
b) odpalování zábavní pyrotechniky všech kategorií;
c) pořádání veřejných hudebních produkcí.

Vyprazdňování odpadových nádob, které bylo původně zahrnuto mezi činnosti narušující veřejný 
pořádek ve městě, bylo na základě stanoviska ministerstva vnitra, které tuto regulaci shledalo 
nezákonnou, z návrhu vyhlášky vypuštěno. 

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 vyhlášky zaslány podněty a připomínky Komise pro životní prostředí, Komise pro cestovní 
ruch a kulturu a Výboru pro místí části. 

Ad b) Další oblastí regulace je odpalování zábavní pyrotechniky. Podle nového zákona č. 206/2015 
Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o 
pyrotechnice) jsou nově stanoveny kategorie pyrotechnických výrobků podle způsobu použití nebo 
podle jejich účelu a stupně nebezpečnosti, včetně úrovně hluku. Použití těchto výrobků se vyhláškou 
povoluje pouze ve vyjmenované dny. Zákonem o pyrotechnice (a vyhláškou č. 288/2015 Sb., o 
provádění ohňostrojných prací) je taktéž zcela komplexně upraveno odpalování ohňostrojů; touto 
vyhláškou se pouze stanovuje časové omezení s ohledem na ochranu veřejného pořádku. 

Ad c) Dále se stanoví podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejných hudebních produkcí. Z 



obecného pravidla, že do 22. hodiny musí být veřejné produkce hudby konané na veřejně přístupném 
místě ukončeny, jsou dány výjimky, v případě kterých se stanovuje kratší doba nočního klidu. Pro 
veřejné hudební produkce konané v areálu Výstaviště Přerov, Pivovaru Zubr a.s., areálu přerovského 
zámku a letní divadelní scény, dále produkce pořádané v částech města s výjimkou Přerova I-Města a 
hody pořádané v částech města s výjimkou Přerova I-Města platí podle návrhu oznamovací povinnost 
nejméně 10 dní před konáním produkce. Pro případ, že by produkce měla přesáhnout dobu 22 hodin a 
ve výše uvedených lokalitách dobu 24 hodin, je nutné podle návrhu vyhlášky požádat o udělení 
výjimky z doby nočního klidu.

Článek 7 návrhu vyhlášky pojednává o výjimkách z doby nočního klidu stanovených touto vyhláškou. 
V této souvislosti je nezbytné upozornit na skutečnost, že dnem 1.10.2016 nabyde účinnosti 
ustanovení § 47 odst. 6 zákona o přestupcích, který bude nově znít: "Dobou nočního klidu se rozumí 
doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou nově stanovit výjimečné případy, 
zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu 
vymezena dobou kratší nebo žádnou." Z uvedeného je tak zřejmé, že od 1.10.2016 již nebude možné 
udělovat výjimky z doby nočního klidu prostřednictvím rozhodnutí příslušného orgánu obce. Případné 
výjimky tak budou muset být stanoveny pouze přímo v textu samotné vyhlášky. Žádosti o výjimky 
podané v období ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky do data 1.10.2016 bude tedy nutné vyhodnotit 
a případně formu novelizace vyhlášky stanovit další typy výjimek přímo do textu vyhlášky. 

Návrh vyhlášky obsahuje dále informaci o sankčním ustanovení v případě porušení povinností 
stanovených touto vyhláškou, a to postup podle příslušných ustanovení zákona o obcích a zákona o 
přestupcích. 
Nabytí účinnosti vyhlášky se předpokládá dne 15.6.2016. Ustanovení čl. 7 odst. 5 a 6 návrhu vyhlášky 
mají z důvodu nabytí účinnosti výše zmíněné novely zákona o přestupcích omezenou účinnost.

Příloha č.1: Návrh obecně závazné vyhlášky k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v 
souvislosti s hlukem s přílohami


