
Pořadové číslo:  40/7 

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 18.06.2018 

Návrh pro 40. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 25. 6. 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, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 

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 obecně 

závazné vyhlášky č. 1/2018, a to 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 dle této předlohy na své 

schůzi konané dne 14.6.2018. Výsledek tohoto projednání bude sdělen na jednání Zastupitelstva města 

Přerova dne 25.6.2018.   

 

Důvodová zpráva: 

Obecně závazná vyhláška č. 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").  

  

Na 38. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaném dne 23.4.2018 byla usnesením č. 

1105/38/7/2018 vydána obecně závazná vyhláška č. 1/2018, kterou se mění a doplňuje obecně závazná 

vyhláška č. 2/2017 (účinnosti nabyla dne 12.5.2018).  

  



Po vydání novely vyhlášky byly městu doručeny další žádosti o udělení výjimky z doby nočního 

klidu: 

  

1) Žádost manželů S. (provozovatelů Aniččina Dvora) o zkrácení doby nočního klidu dne 31.8.2018 z 

důvodu konání jednodenního Hippie Festu. Dobu nočního klidu požadují vymezit od 24 hodin (příloha 

č. 2). 

2) Žádost Okresní organizace Českého svazu chovatelů Přerov o udělení výjimky z doby nočního 

klidu dne 6.10.2018 za účelem pořádání XV. ročníku Výstavy hospodářských zvířat Moravy a 

Slezska. Žádost (v příloze č. 3) obsahuje požadavek na vymezení začátku doby nočního klidu od 02:00 

hodin. 

3) Žádost pana B. (příloha č. 4) o zkrácení doby nočního klidu ve dnech 14.8. až 17.8.2018 z důvodu 

konání akce Filmové léto v parku Michalov ve spolupráci s Kinematografem bratří Čadíků, akce by 

měly trvat do 23:30 hodin.  

  

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

pozdějších předpisů je udělení výjimek pro uvedené akce zastupitelstvu města předkládáno k 

projednání formou opětovné novelizace obecně závazné vyhlášky č. 2/2017.  

  

Ostatní akce zůstávají nezměněny; podle ustanovení čl. 6 odst. 9 obecně závazné vyhlášky bude 

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

konání. 

  

Dle doporučení vyplývajícího z právního rozboru obecně závazné vyhlášky č. 2/2017, který byl městu 

po jejím vydání zaslán odborem veřejné správy, dozoru a kontroly ministerstva vnitra, byla dodatečně 

upřesněna formulace čl. 5 o používání pyrotechnických výrobků, kdy se na konec článku doplňuje 

dovětek ve znění: "..., kdy lze používat pyrotechnické výrobky bez omezení."  

  

Ve smyslu příslušného ustanovení zákona o obcích nabyde obecně závazná vyhláška účinnosti 

patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení. 

  

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, ve 

znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 

Příloha č. 2 – žádost manželů S. 

Příloha č. 3 – žádost Okresní organizace Českého svazu chovatelů Přerov 

Příloha č. 4 – žádost pana B. 

Příloha č. 5 - úplné znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2017, k zabezpečení místních záležitostí 

veřejného pořádku v souvislosti s hlukem  

 

 


