
Pořadové číslo:  38/7 

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 13.04.2018 

Návrh pro 38. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 23. 4. 2018 

Zpravodaj:  Mgr. Vladimír Puchalský, primátor města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Mgr. Jana Hrubá , vedoucí oddělení právního 

Název návrhu: 

Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky č. .../2018, kterou se mění a doplňuje obecně 

závazná vyhláška č. 2/2017, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v 

souvislosti s hlukem  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

vydává obecně závaznou vyhlášku č. .../2018, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 

2/2017, 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 projednala návrh na vydání obecně závazné vyhlášky č. .../2018, kterou se mění a 

doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2017, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v 

souvislosti s hlukem na své 89. schůzi dne 5.4.2018. Usnesením č. 3728/89/10/2018 bylo oproti 

původnímu návrhu schváleno doplnění čl. 5 obecně závazné vyhlášky. Na 90. schůzi Rady města 

Přerova, která se koná dne 19.4.2018, tj. po termínu odevzdání materiálů do zastupitelstva, je 

navrhovatelem provedené změny, p. Ing. arch. Janem Horkým poté, co byly důsledky této změny na 

zákonnost vyhlášky konzultovány s právním oddělením, předkládán materiál, kterým se zastupitelstvu 

města doporučuje vydat novelu obecně závazné vyhlášky v původně předkládaném znění, tj. bez 

doplnění čl. 5 - tento návrh je obsažen v příloze č. 2. V případě, že rada města na své schůzi dne 

19.4.2018 původně přijaté usnesení revokuje a doporučí vydat návrh v příloze č. 2, bude na jednání 

zastupitelstva p. Ing. Janem Horkým nebo zpravodajem materiálu vznesen příslušný protinávrh.    

 

Důvodová zpráva: 

Obecně závazná vyhláška číslo 2/2017, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v 



souvislosti s hlukem byla vydána na 27. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 

24.4.2017, usnesením č. 786/27/8/2017 a nabyla účinnosti dne 13.5.2017 (dále jen "obecně závazná 

vyhláška"). Spolu se zveřejněním obecně závazné vyhlášky byl v souladu s čl. 6 odst. 9 vyhlášky na 

úřední desce a webových stránkách města zveřejněn seznam akcí povolených touto vyhláškou s 

uvedením přesného data jejich konání. V souvislosti s aktualizací tohoto seznamu pro letošní rok byla 

vydána tisková zpráva obsahující výzvu pro pořadatele eventuálních dalších akcí přesahujících 22. 

hodinu, které mají požadovaný charakter, tj. jedná se o tradiční akce celoobecního významu, a budou 

mít zájem o udělení výjimky z doby nočního klidu pro rok letošní, příp. pro roky následující.  

  

Udělení výjimky pro tyto akce je nyní zastupitelstvu města předkládáno k projednání formou 

novelizace obecně závazné vyhlášky č. 2/2017. Stejně jako loni bude následně zveřejněn seznam 

všech povolených akcí, tj. stávajících i nových, s uvedením konkrétního data konání akce.  

  

Nově o udělení výjimky z doby nočního klidu požádali:  

- Pivovar ZUBR – DOČESNÁ – konaná dne 1.9.2018; dle zástupce pořadatele se v minulosti konala v 

Čekyni u Přerova, má již tříletou tradici a pro zájem veřejnosti se rozhodli požádat o výjimku a 

uspořádat Dočesnou v areálu pivovaru ZUBR; doba ukončení akce by měla být do 23:00 hodin; 

- Výstaviště Přerov – Tuning sraz LAST RIDE – konaný ve dnech 28.9.-29.9.2018; dle správce 

areálu je to již šestý ročník oblíbeného srazu; doba ukončení akce by měla být do 02:00 hodin; 

- část města Přerova Vinary – Dětský den a soutěž o nejlepší guláš konaný dne 23.6.2018 s 

ukončením akce do 24:00 hodin a Turnaj Rudolfa Žáka konaný začátkem července a plánovaný do 

02:00 hodin; 

- část města Přerova Penčice – Loučení s prázdninami konané dne 1.9.2018 s žádostí o povolení 

výjimky z doby nočního klidu do 03:00 hodin; 

- část města Přerova Dluhonice - Květnový táborák konaný dne 7.5.2018 s žádostí o povolení 

výjimky z doby nočního klidu do 24:00 hodin.  

  

  

Žádost o stanovení nové doby ukončení akce byla podána pro tyto akce:  

- Kinematograf bratří Čadíků (23.7.-26.7.2018) – ukončení akce původně do 23:00 hodin, nově do 

24:00 hodin; 

- Zubrfest (16.6.2018) – ukončení akce původně do 23:00 hodin, nově do 24:00 hodin;  

- Přerovské pivní slavnosti (19.5.2018) – ukončení akce původně do 23:00 hodin, nově do 02:00 

hodin; 

- Mamut Tour (25.5.-26.5.2018) – ukončení akce původně do 23:00 hodin, nově do 02:00 hodin; 

- Guláš Fest (8.9.2018) – ukončení akce původně do 23:00 hodin, nově do 02:00 hodin; 

- Sportovní dětský den s oslavou MDD v Přerově X-Popovicích původně do 23:00 hodin, nově do 

24:00 hodin  

  

Žádost o upřesnění akce: 

  

- název akce Vinarský májový ležák bude nahrazen názvem Vinarské pivobraní  

  

  

  

O úpravu čl. 5 obecně závazné vyhlášky – používání pyrotechnických výrobků – požádal zástupce 

KIS, p.o. takto:  

  

- požadavek doplnit do výjimek vedle 31.12. a 1.1. rovněž ohňostroj na Mikuláše dne 5.12. 

  

Na žádost správce areálu Výstaviště Přerov se navrhuje z obecně závazné vyhlášky vypustit akci s 

názvem Výstava hospodářských zvířat konanou v červnu, když tato akce se bude pořádat až v prosinci 

a dle správce nebude výjimku z doby nočního klidu požadovat. Dále byla vypuštěna akce s názvem 

"230 roků Henčlova".  

  



Ostatní akce zůstávají nezměněny; v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 9 obecně závazné vyhlášky 

bude aktuálně na úřední desce a webových stránkách města uveřejněn jejich seznam s přesným datem 

konání. 

  

V návrhu novelizace obecně závazné vyhlášky se dále promítla legislativní změna, kdy zákon č. 

200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, byl zrušen a nahrazen novým zákonem č. 

250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Doba nočního klidu je pak nově vymezena 

v zákoně č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v ustanovení § 5 odst. 6 tohoto zákona upravující 

přestupky proti veřejnému pořádku. 

  

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

nabyde obecně závazná vyhláška účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení. 

  

S návrhem novelizace obecně závazné vyhlášky byli seznámeni členové Výboru pro místní části a 

zabývala se jím rovněž Komise pro cestovní ruch a kulturu.  

  

Příloha č. 1 - návrh obecně závazné vyhlášky č. .../2018, kterou se mění a doplňuje obecně závazná 

vyhláška č. 2/2017, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem 

(schválený radou města usnesením č. 3728/89/10/2018 dne 5.4.2018)  

  

Příloha č. 2 - návrh obecně závazné vyhlášky č. .../2018, kterou se mění a doplňuje obecně závazná 

vyhláška č. 2/2017, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem 

(doporučený ke schválení radě města na její schůzi konanou dne 19.4.2018) 

Příloha č. 3 - obecně závazná vyhláška č. 2/2017, k zabezpečení místních záležitostí veřejného 

pořádku v souvislosti s hlukem  

 

 


