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Návrh pro 29. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 19. 6. 2017 

Zpravodaj:  Mgr. Vladimír Puchalský, primátor města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Mgr. Jana Hrubá , vedoucí oddělení právního 

Název návrhu: 

Návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky č. 3/2016, o zákazu kouření na dětských 

hřištích  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

vydává obecně závaznou vyhlášku č. .../2017, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2016, o 

zákazu kouření na dětských hřištích dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova podala Zastupitelstvu města Přerova návrh zrušit předmětnou obecně závaznou 

vyhlášku na své 71. schůzi konané dne 8.6.2017.   

 

Důvodová zpráva: 

Na 21. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaném dne 17.10.2016 byla vydána obecně závazná 

vyhláška č. 3/2016, o zákazu kouření na dětských hřištích (usnesení č. 625/21/7/2016). Touto obecně 

závaznou vyhláškou se vymezují veřejně přístupná dětská hřiště na území statutárního města Přerova, 

na kterých se zakazuje kouření. 

  

Dnem 31.5.2017 nabyl účinnosti zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky 

návykových látek (dále jen "zákon"). Tento zákon mimo jiné zrušil zákon č. 379/2005 Sb., o 

opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými 

návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, který v § 9a obsahoval zmocnění obce v 

samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou dočasně nebo trvale zakázat kouření na veřejně 

přístupných dětských hřištích a sportovištích určených pro děti a mladistvé. Nově jsou prostory 

dětských hřišť a sportovišť určené převážně pro osoby mladší 18 let přímo zahrnuty do výčtu prostor, 



kde je kouření podle zákona zakázáno, a to podle § 8 odst. 1 písm. h) zákona.  

  

Na základě uvedeného je nutné obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016, o zákazu kouření na dětských 

hřištích zrušit, neboť již neexistuje zákonné zmocnění pro její vydání a vyhláška upravuje oblast nově 

regulovanou výslovně zákonem. Nutnost zrušení byla oddělení právnímu potvrzena sdělením 

ministerstva vnitra, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly.  

  

Podle § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, je zastupitelstvu obce vyhrazeno vydávat obecně závazné vyhlášky obce; zneplatnit 

nevyhovující obecně závaznou vyhlášku lze formou vydání obecně závazné vyhlášky, která tu 

stávající ruší. Účinnost nastane nejdříve možným dnem, tj. 15. dnem po dni vyhlášení tohoto předpisu.  

  

Příloha č. 1: Návrh obecně závazné vyhlášky č. .../2017, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 

3/2016, o zákazu kouření na dětských hřištích.  

 

 


