
STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV 

 

 

Obecně závazná vyhláška č. …/2017, 

                 k zabezpečení místních záležitostí veřejného  

              pořádku v souvislosti s hlukem 

 
 

Zastupitelstvo města Přerova se na svém 27. zasedání konaném dne 24. dubna 2017 

usnesením č. ……………… usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a d) a § 84 

odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, a na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 

pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

 
 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

 

1. Předmětem této vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu 

vymezena dobou kratší, než stanoví zákon, nebo žádnou.  

 

2. Touto vyhláškou se dále regulují činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek na území 

statutárního města Přerova (dále jen „město“) nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou 

zdraví a majetku, a stanoví se podmínky jejich omezení. 

 

 

 

Čl. 2 

Doba nočního klidu 

 

Doba nočního klidu je vymezena dobou od 22:00 hodin do 06:00 hodin1.  

 

 

Čl. 3 

Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu 

s dobrými mravy, ochranou zdraví a majetku 

 

    Činnostmi, které by mohly narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu s dobrými 

mravy, ochranou zdraví a majetku, jsou:  

 

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. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 



 

Čl. 4  

 Omezení používání hlučných zařízení v denní dobu 

 

 

Podle této vyhlášky je každý povinen zdržet se veškerých prací spojených s užíváním 

hlučných zařízení takto:   

 

a) o sobotách v době od 06:00 do 08:00 hodin v Přerově I-Městě a v Přerově II-Předmostí;  

b) o nedělích, státních svátcích a ostatních svátcích2 v době od 06:00 do 08:00 hodin a v době od 

12:00 do 14:00 hodin na celém území města.             

     

 

Čl. 5  

Používání pyrotechnických výrobků 

 

Používání pyrotechnických výrobků3 je touto vyhláškou omezeno na celém území města 

výhradně na pátky, soboty a dny předcházející státním svátkům a ostatním svátkům, a to do 

23:00 hodin, s výjimkou 31. prosince a 1. ledna kalendářního roku. 

 

 

Čl. 6 

Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo 

žádnou 

 

1. Pro noc z 31. prosince na 1. ledna každého kalendářního roku se touto vyhláškou stanoví, že 

se žádná doba nočního klidu nevymezuje. 

 

2. Doba nočního klidu se touto vyhláškou vymezuje od 23:00 hodin do 06:00 hodin pro tyto 

akce: 

- Narozeniny pivovaru v Přerově I-Městě v druhé polovině měsíce dubna;  

- Pivní slavnosti Přerov v Přerově I-Městě v druhé polovině měsíce května; 

- Mamut Tour v Přerově I-Městě na konci měsíce května; 

- Zubrfest v Přerově I-Městě v druhé polovině měsíce června; 

- Sportovní dětský den s oslavou MDD v Přerově X-Popovicích v měsíci červnu; 

- Kinematograf bratří Čadíků v Přerově I-Městě na konci měsíce července; 

- Svatovavřinecké hody v Přerově I-Městě na začátku měsíce srpna; 

- Trailový závod „Přerovské KOPKY“ v Přerově I-Městě na začátku měsíce září; 

- Guláš Fest Přerov v Přerově I-Městě v druhé polovině měsíce září. 

 

3. Doba nočního klidu se touto vyhláškou vymezuje od 23:30 hodin do 06:00 hodin pro tuto 

akci: 

- sportovní akce „GEROY“ v Přerově I-Městě na začátku měsíce července.   

 

4. Doba nočního klidu se touto vyhláškou vymezuje od 24:00 hodin do 06:00 hodin pro tyto 

akce: 

- Pálení čarodějnic v Přerově XI-Vinarech na konci měsíce dubna;  

- 13. ročník Přerovského festivalu dračích lodí v Přerově I-Městě na konci měsíce května;   

- Přerovský Majáles v Přerově I-Městě na začátku měsíce června;  

                                                           
2 § 1 a 2 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech 

pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů 
3 zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o 

pyrotechnice), vyhláška č. 288/2015 Sb., o provádění ohňostrojných prací   



- V zámku a v podzámčí - Folklorní festival v Přerově I-Městě v první polovině měsíce 

června; 

- Hodový turnaj v nohejbale v Přerově III-Lověšicích v první polovině měsíce července; 

- Myslivecké odpoledne v Přerově XI-Vinarech v první polovině měsíce září.   

 

5. Doba nočního klidu se touto vyhláškou vymezuje od 01:00 hodin do 06:00 hodin pro tyto 

akce: 

- Pálení čarodějnic v Přerově VI-Újezdci na konci měsíce dubna; 

- Slet čarodějnic v Přerově III-Lověšicích na konci měsíce dubna; 

- Vinarský májový ležák V Přerově XI-Vinarech v první polovině měsíce května. 

 

6. Doba nočního klidu se touto vyhláškou vymezuje od 01:30 hodin od 06:00 hodin pro tuto 

akci: 

- Fotbalový klub v Přerově IV-Kozlovicích na konci měsíce srpna. 

 

7. Doba nočního klidu se touto vyhláškou vymezuje od 02:00 hodin do 06:00 hodin pro tyto 

akce: 

- Hodová zábava a Okrskové cvičení SDH v Přerově VI-Újezdci v první polovině měsíce 

května; 

- Dětský den v Přerově III-Lověšicích v první polovině měsíce června; 

- 230 roků Henčlova v Přerově VIII-Henčlově v první polovině měsíce června;  

- Výstava hospodářských zvířat v Přerově I-Městě v polovině měsíce června; 

- Hodová zábava v Přerově III-Lověšicích na začátku měsíce července; 

- Hodová zábava v Přerově XI-Vinarech v první polovině měsíce července; 

- Srpnová noc v Přerově III-Lověšicích na začátku měsíce srpna; 

- Ukončení prázdnin – Srpnová noc v Přerově XI-Vinarech na konci měsíce srpna; 

- Konec léta s hasiči v Přerově VI-Újezdci v druhé polovině měsíce srpna.  

 

8. Doba nočního klidu se touto vyhláškou vymezuje od 03:00 hodin do 06:00 hodin pro tyto 

akce: 

- Pálení čarodějnic v Přerově VII-Čekyni na konci měsíce dubna; 

- Ukončení fotbalové sezóny v Přerově VII-Čekyni v první polovině měsíce června; 

- Sjezd rodáků a Hurá na prázdniny v Přerově VI-Újezdci v druhé polovině měsíce června; 

- Hodové slavnosti v Přerově VII-Čekyni v druhé polovině měsíce června; 

- Turnaj v kopané v Přerově VII-Čekyni v první polovině měsíce června a v první polovině 

měsíce srpna; 

- Hodové slavnosti v Přerově XIII-Penčicích v první polovině měsíce července;  

- Noční cvičení hasičských jednotek SDH v Přerově VI-Újezdci v druhé polovině měsíce 

července;  

- Vaření gulášů v Přerově VII-Čekyni v druhé polovině měsíce srpna; 

- Rozloučení s létem v Přerově VII-Čekyni na začátku měsíce září.      

 

9. Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 2 až 8 tohoto článku vyhlášky 

bude zveřejněna na úřední desce Magistrátu města Přerova a na webových stránkách města 

minimálně 5 dnů před datem konání.  

 

 

Čl. 7  

Sankční ustanovení 

 

Porušování povinností stanovených touto vyhláškou bude postihováno podle platných 

právních předpisů4. 

                                                           
4 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 200/1990 Sb.,                  

o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů    



 

Čl. 8 

Účinnost 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.  

 

 

 

 

 

 

…………………………..    ………………………………. 

Mgr. Vladimír Puchalský    Pavel Košutek 

primátor      náměstek primátora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 

Sejmuto z úřední desky dne:  


