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Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Mgr. Jana Hrubá , vedoucí oddělení právního 

Název návrhu: 

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. …/2017, 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 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat obecně závaznou vyhlášku k 

zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem na své schůzi konané dne 

6.4.2017, usnesením č. 2622/66/10/2017. 

Oproti návrhu schváleného Radou města Přerova obsahuje návrh předkládaný ke schválení 

Zastupitelstvu města Přerov v čl. 6 odst. 2, 3 a 4 další akce, které byly oznámeny dodatečně (sportovní 

akce Přerovské KOPKY a GEROY, Přerovský Majáles).    

 

Důvodová zpráva: 

Návrh obecně závazné vyhlášky k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku reflektuje 

novelizaci zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále „přestupkový 

zákon“), která byla provedena zákonem č. 204/2015 Sb. s účinností od 1.10.2016. Touto novelou bylo 

z ust. § 47 přestupkového zákona, který pojednává o přestupcích proti veřejnému pořádku, vypuštěno 

zmocnění obcí k tomu, aby mohly 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 případě, že obce hodlají zkrátit dobu 

nočního klidu, mohou tak od 1.10.2016 stanovit pouze obecně závaznou vyhláškou, tzn. že v obecně 



závazné vyhlášce vydávané podle ust. § 10 písm. a) a d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o obcích“) přímo uvedou výčet výjimečných 

případů, tedy slavností nebo obdobných společenských nebo rodinných akcí, při nichž je doba nočního 

klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.  

  

V závěru loňského roku byla na webových stránkách města zveřejněna tisková zpráva obsahující výše 

uvedené informace spolu s výzvou určenou pořadatelům kulturních, společenských a sportovních akcí, 

aby zaslali informace týkající se tradičních akcí celoobecního významu a přesahujících dobu 22. 

hodiny. Tyto akce jsou obsahem návrhu předkládané obecně závazné vyhlášky a jsou označeny 

názvem a přibližným časovým úsekem jejich konání tak, aby byly určitelné a předvídatelné pro 

obyvatele dotčených částí města. O přesném termínu jejich konání pak bude město informovat na 

úřední desce magistrátu a na webových stránkách alespoň 5 dní předem. 

  

V případě, že budou pořadatelé v průběhu roku připravovat konání akce s předpokladem rušení 

nočního klidu a doposud ve vyhlášce neuvedené, je třeba tuto skutečnost městu sdělit v dostatečném 

předstihu tak, aby mohlo zastupitelstvo města na svém nejbližším zasedání rozhodnout o změně 

obecně závazné vyhlášky a formou její novely rozšířit seznam akcí, u kterých dochází ke zkrácení 

doby nočního klidu.  

  

K zákonnému zmocnění: 

  

Podle ustanovení § 10 zákona 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 (ust. § 10 

písm. a) zákona o obcích); 

• stanoví-li tak zvláštní zákon (ust. § 10 písm. d) zákona o obcích). 

  

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 dán předmět obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“), kterým je 

stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, než stanoví 

zákon (tj. přestupkový zákon), nebo žádnou. Dále se vyhláškou regulují činnosti, které by mohly 

narušit veřejný pořádek na území statutárního města Přerova nebo být v rozporu s dobrými mravy, 

ochranou zdraví a majetku, a stanoví se podmínky jejich omezení. 

  

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 ust. § 47 odst. 1 písm. c) a d) přestupkového zákona. Podle odst. 6 citovaného 

ustanovení přestupkového zákona je doba nočního klidu vymezena dobou od 22. do 6. hodiny s tím, že 

obce mohou obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné 

společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou. 

Obsahem vyhlášky je výčet tradičních akcí celoobecního významu pořádaných na území města a 

stanovení kratší doby nočního klidu v den jejich konání (vyjma noci z 31.12. na 1.1., kdy se doba 

nočního klidu nestanoví žádná). Akce byly do návrhu zapracovány na základě informací obdržených 

od zástupců jednotlivých místních částí a dalších pořadatelů tradičních akcí konaných na území města, 



kteří byli opakovaně osloveni. Pro výjimečné akce uvedené ve vyhlášce platí, že mohou po 22. hodině 

pokračovat způsobem, který by mohl narušit noční klid. Pro akce ve vyhlášce neuvedené pak platí, že 

mohou bez jakéhokoli předchozího ohlášení probíhat i po 22. hodině, ovšem za podmínky, že nebude 

k narušování nočního klidu docházet.  

  

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) používání pyrotechnických výrobků. 

  

  

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. 

Navržená omezení těchto činností jsou výsledkem jejich projednání ve Výboru pro místní části.  

  

Ad b) Další oblastí regulace je používání pyrotechnických výrobků. Používání pyrotechnických 

výrobků komplexně upravuje zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi 

a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), ve znění pozdějších předpisů a prováděcí právní 

předpis, kterým je vyhláška č. 288/2015 Sb., o provádění ohňostrojných prací. Podle ust. § 32 odst. 1 

pyrotechnického zákona se ohňostrojem rozumí současné nebo v krátkém časovém sledu následující 

odpalování pyrotechnických výrobků kategorie F2, F3 nebo T1 (věta první § 32 odst. 1 zákona), 

přičemž za ohňostroj se nepovažuje odpalování pyrotechnických výrobků do hmotnosti 10 kg čistého 

obsahu výbušných látek celkem (věta druhá citovaného ustanovení). Jelikož záměrem regulace je i 

regulace běžně konaných ohňostrojů, tj. těch, které nejsou za ohňostroj podle věty druhé § 32 odst. 1 

považovány, byl do návrhu vyhlášky použit pojem pyrotechnické výrobky, a to z toho důvodu, že se 

jedná o širší pojem, který zahrnuje jak ohňostroje podle § 32 odst. 1 zákona s povinností jejich 

ohlášení, tak i běžně konané ohňostroje bez této povinnosti.  

  

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 

přestupkového zákona.  

Nabytí účinnosti vyhlášky se předpokládá patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení (dnem vyhlášení je 

první den jejího vyvěšení na úřední desku). 

  

Na svém jednání dne 9.3.2017 se návrhem vyhlášky zabýval Výbor pro místní části, který vzal 

předložený návrh jednohlasně na vědomí usnesením č. VMČ/23/37/2017. Komise pro cestovní ruch a 

kulturu doporučila svým unesením přijatým na jednání dne 14.3.2017 schválit vyhlášku v 

předloženém znění. 

  

Návrh vyhlášky byl z hlediska souladu se zákonem konzultován s odborem veřejné správy, dozoru a 

kontroly ministerstva vnitra, který konstatoval, že návrh není v rozporu se zákonem. Na základě 

doporučení ministerstva byl v návrhu použit namísto termínu „konání ohňostrojů“ pojem 

„pyrotechnické výrobky“, viz komentář ad b) výše. 

  

  

Příloha č. 1: Návrh obecně závazné vyhlášky č. .../2017, k zabezpečení místních záležitostí veřejného 

pořádku v souvislosti s hlukem  

 

 


