
Pořadové číslo:  4/9 

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 18.02.2019 

Návrh pro 4. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 25. 2. 2019 

Zpravodaj:  Ing. Petr Měřínský, primátor města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Mgr. Jana Hrubá, vedoucí oddělení 

Název návrhu: 

Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky č. .../2019, 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 obecně závazné 

vyhlášky č. 2/2018 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

vydává obecně závaznou vyhlášku č. .../2019, 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 obecně závazné vyhlášky č. 2/2018, a to ve znění dle přílohy č. 1 

důvodové zprávy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova projednala návrh této obecně závazné vyhlášky na své 8. schůzi konané dne 

11.2.2019 a podala návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat vyhlášku usnesením č. 263/8/10/2019.    

 

Kancelář tajemníka, oddělení právní 

Předkládaná novela obecně závazné vyhlášky představuje další rozšíření výčtu výjimek z doby 

nočního klidu (ve dvou případech se jedná o zkrácení doby nočního klidu na 1 hodinu). Rozhodnutí o 

vydání další novely předmětné obecně závazné vyhlášky náleží orgánům města. S ohledem na 

skutečnost, že teprve minulý týden byla vydána tisková zpráva s výzvou pro další pořadatele, je 

pravděpodobné, že nahlášené akce nejsou konečné a v průběhu roku bude třeba vydat další novelu, v 

pořadí již čtvrtou.    

 

Městská policie Přerov 



K žádosti o povolení výjimky pro akci Noční cvičení JSDH okrsku a Červencová noc od 05.00 hodin a 

k žádosti SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Čekyně o udělení výjimky pro 4. ročník Soutěže v 

požárním sportu v polovině měsíce června, a to s dobou trvání akce do 05.00 hodin:  

Jelikož by došlo v podstatě k faktickému zrušení doby nočního klidu a v podstatě by vyhláška 

povolením takto mezního času ztratila korigující charakter, tak MP povolení výjímky do 05.00 hodin 

NEDOPORUČUJE. Jako mezní hranici vnímáme čas 03.00 hod. (včetně úklidu). 

 

 

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). Na 40. zasedání Zastupitelstva města Přerova 

konaném dne 25.6.2018 byla usnesením č. 1165/40/7/2018 vydána obecně závazná vyhláška č. 

2/2018, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2017 ve znění obecně závazné 

vyhlášky č. 1 (účinnosti nabyla dne 14.7.2018).  

  

Začátkem letošního roku byly městu doručeny další žádosti o udělení výjimky z doby nočního klidu: 

  

1) Žádost zástupců místní části Přerov VI-Újezdec o zkrácení doby nočního klidu u již povolených 

akcí (Pálení čarodějnic začátek doby nočního klidu 02.00 hodin, Hodová zábava a Okrskové cvičení 

SDH od 03.00 hodin) a žádost o povolení výjimky pro akci Noční cvičení JSDH okrsku a Červencová 

noc od 05.00 hodin. 

2) Žádost SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Čekyně o udělení výjimky pro 4. ročník Soutěže v 

požárním sportu v polovině měsíce června, a to s dobou trvání akce do 05.00 hodin. 

3) Žádost zástupce místní části Přerov VIII-Henčlov o zařazení výjimky pro akci Červnová noc do 

3:00 hodin.  

4) Žádost p. Dostála o udělení výjimky pro multižánrový hudební festival elektronické hudby – 

Hudební festival Shout&Sound v druhé polovině měsíce dubna, a to se začátkem doby nočního klidu 

od 02.00 hodin. 

  

Ostatní akce zůstávají nezměněny; podle ustanovení čl. 6 odst. 10 (stávající číslo odst. 9) návrhu 

obecně závazné vyhlášky bude aktuálně na úřední desce a webových stránkách města uveřejněn 

seznam všech akcí s přesným datem jejich konání. 

  

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. .../2019, 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 obecně závazné vyhlášky č. 2/2018 

Příloha č. 2 – úplné znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2017 

Příloha č. 3 - Újezdec 

Příloha č. 4 - Čekyně  

Příloha č. 5 - Henčlov 

Příloha č. 6 - Výstaviště  

 

 


