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Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 12.6.2017 

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: 

Žádost o zkrácení doby nočního klidu  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

vydává obecně závaznou vyhlášku č. .../2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.../2017, k 

zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem 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 dle 

usnesení na své 71. schůzi konané dne 8.6.2017.     

 

Důvodová zpráva: 

Dne 2.6.2017 obdržel Magistrát města Přerova žádost Občanské demokratické strany o zkrácení doby 

nočního klidu z důvodu konání volební akce Letní kino ve městě Přerově plánované na čtvrtek 24. 

srpna 2017 od 10:00 hodin od 22:30 hodin v parku Michalov. 

  

Výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, než stanoví zákon, jsou 

zahrnuty v obecně závazné vyhlášce č. 2/2017, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v 

souvislosti s hlukem, která byla schválena Zastupitelstvem města Přerova na jeho 27. zasedání 

konaném dne 24. dubna 2017, usnesením č. 786/27/8/2017 (dále jen "vyhláška"). Tato vyhláška 

nabyla účinností dne 13. května 2017.  

  

Dle nálezu Ústavního soudu sp. zn. P. ÚS 4/16 je za výjimečný případ nutno považovat takovou 

událost, kdy je zájem na dodržení obecně závazné doby nočního klidu převážen zájmem na udržení 



místních tradic a upevňování mezilidských vazeb skrze hlasité noční aktivity. Ve smyslu tohoto pojetí 

byla touto vyhláškou kratší doba nočního klidu vymezena vesměs pro kulturní nebo společenské akce 

mající místní tradici nebo celoobecní význam.  

V této souvislosti je nutno uvést, že konání spolkových akcí není zákonem nijak omezeno. Obecně 

platí, že konáním akcí po 22. hodině by nemělo docházet k rušení nočního klidu, tj. k obtěžování 

ostatních občanů. Pokud je akce ukončena do 22 hodin, popřípadě je její průběh po 22. hodině upraven 

tak, aby nedocházelo k rušení nočního klidu, může akce pokračovat, a to i bez nutnosti jakékoli 

regulace ze strany obce.  

  

V případě, že se nějaký obecní spolek (v tomto případě politická strana) rozhodne uspořádat akci, u 

které je předpokládáno rušení nočního klidu, má možnost požádat obec o zařazení takové akce do 

obecně závazné vyhlášky. Poté je na zastupitelstvu, aby posoudilo, zda se jedná o výjimečný případ 

odpovídající výše uvedené charakteristice, a pokud ano, uvede se formou novelizace vyhlášky tato 

akce jako výjimečný případ do výčtu výjimečných akcí vyhláškou již stanovených. 

  

Přílohy: 

1. návrh obecně závazné vyhlášky č. .../2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2017, k 

zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem 

2. žádost ODS  

 

 


