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Název návrhu:

Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky o zákazu kouření na dětských hřištích 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

vydává obecně závaznou vyhlášku č. .../2016, o zákazu kouření na dětských hřištích ve znění dle 
přílohy 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, která 
je přílohou důvodové zprávy, na své 54. schůzi konané dne 5.10.2016. 

Důvodová zpráva:

Příprava návrhu této obecně závazné vyhlášky byla zahájena již v polovině roku 2013, kdy město 
obdrželo podnět občana, který poukázal na problém kouření na veřejně přístupných dětských hřištích a 
neexistenci závazné regulace tohoto negativního jevu na území města formou obecně závazné 
vyhlášky. Návrh byl tehdy zpracován a připraven k projednání do orgánů města, nicméně k jeho 
předložení na základě rozhodnutí tehdejšího vedení města již nedošlo. Nyní bylo vedením města 
oddělení právnímu uloženo opětovně předložit návrh této obecně závazné vyhlášky k projednání.

Podle ust. § 9a zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými 
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, může obec v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou dočasně nebo 
trvale zakázat kouření na veřejně přístupných dětských hřištích, veřejně přístupných sportovištích 
nebo ve vnitřních prostorách budov určených pro pořádání sportovních, kulturních a společenských 



akcí, anebo na sportovních, kulturních a společenských akcích, pokud jsou tato místa nebo akce 
určeny nebo vyhrazeny osobám mladším 18 let.

Dle stanoviska Odboru sociálních věcí a školství, oddělení sociálních věcí a zdravotnictví, je závislost 
na tabáku závažný celosvětový problém. Spotřeba tabáku je pokládána v dnešní době ve vyspělých 
státech za jednu z nejzávažnějších příčin úmrtí a chronických neinfekčních onemocnění, kterou lze 
prevencí odvrátit. Dětská hřiště jsou místem setkávání mladých rodin, místem sloužícím ke zlepšení 
kvality trávení volného času našich dětí, kam rozhodně kouření nepatří. Děti i dospělé nekuřáky je 
třeba chránit před negativními dopady kouření včetně pasivního kouření. S ohledem na výše uvedené 
Odbor sociálních věcí a školství, oddělení sociálních věcí a zdravotnictví, doporučil Radě města 
Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat obecně závaznou vyhlášku o zákazu kouření 
na dětských hřištích.

Na základě zákonného zmocnění bylo tedy navrženo znění obecně závazné vyhlášky, kterou se 
zakazuje kouření na všech stávajících veřejně přístupných dětských hřištích na území města. Tato 
veřejně přístupná dětská hřiště zákon blíže nedefinuje, záleží tedy na městu, jakým způsobem tyto 
plochy v návaznosti na místní podmínky vymezí. Ve spolupráci s oddělením správy ostatního majetku 
a komunálních služeb, s oddělením informačních a komunikačních služeb a s Městskou policií Přerov 
byl již v roce 2013 vytvořen přehled těchto hřišť, který byl nyní aktualizován. Postupně byly nově 
zpracovány všechny lokality tak, aby byly podrobnější, přehlednější a obsahovaly všechny aktuální 
prvky dětského hřiště (tzn. pískoviště, kolotoče, houpačky, průlezky, skluzavky, lavičky). Pro 
stanovení plochy dětského hřiště byla určující minimální (3 m) a maximální (10 m) vzdálenost od 
prvků dětského hřiště, a to v zájmu dodržení pravidla proporcionality a rovného přístupu. Samotná 
plocha dětského hřiště je pak stanovena s využitím podpůrných orientačních bodů přímo v terénu 
(např. roh domu, konec chodníku, lampa veřejného osvětlení). 

Návrh obecně závazné vyhlášky stanovuje zákaz kouření na veřejně přístupných dětských hřištích 
vymezených v přílohách, kterými jsou příloha č. 1 - textová část - seznam všech těchto hřišť a příloha 
č. 2 - grafická část obsahující mapky všech lokalit, jejich přehledku a legendu.

Účinnost této obecně závazné vyhlášky je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovena patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení. 

Návrh této obecně závazné vyhlášky byl posouzen ministerstvem vnitra, odborem dozoru a kontroly 
veřejné správy, který konstatoval, že návrh je v souladu se zákonem.

Městská policie Přerov neměla k návrhu předkládanému Radě města Přerova žádných připomínek.

Přílohy důvodové zprávy:
- Návrh obecně závazné vyhlášky
- Příloha č. 1 (textová část) návrhu obecně závazné vyhlášky 
- Příloha č. 2 (grafická část) návrhu obecně závazné vyhlášky


