
Pořadové číslo:  5/9 

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 17.04.2019 

Návrh pro 5. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 30. 4. 2019 

Zpravodaj:  Ing. Petr Měřínský, primátor 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Obecně závazná vyhláška č. _2019, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, k 

zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění 

Obecně závazné vyhlášky č. 1/2018, Obecně závazné vyhlášky č. 2/2018 a Obecně 

závazné vyhlášky č. 1/2019 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

vydává Obecně závaznou vyhlášku č. _2019, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, k 

zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění Obecně závazné 

vyhlášky č. 1/2018, Obecně závazné vyhlášky č. 2/2018 a Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019, a to 

ve znění dle přílohy důvodové zprávy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 13. schůzi konané dne 4.4.2019 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 

vydat obecně závaznou vyhlášku dle návrhu na usnesení.  

 

Kancelář primátora 

Kancelář primátora zpracovala požadavky na aktualizaci Obecně závazné vyhlášky č. 2/2017, k 

zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění pozdějších 

předpisů v souvislosti s akcemi, které budou pořádány na území statutárního města Přerova v roce 

2019, a u kterých pořadatelé požádali o výjimku při stanovení doby nočního klidu. Obecně závazná 

vyhláška dle návrhu na usnesení je v souladu s legislativně technickými požadavky na tvorbu a 

aplikaci právních předpisů obce.  

 

 

 



Městská policie Přerov 

Městská policie Přerov nemá námitek k výjimkám pro stanovení doby nočního klidu dle návrhu 

obecně závazné vyhlášky. 

 

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. 1/2018 (účinnosti nabyla dne 14.7.2018). Na 4. zasedání Zastupitelstva města Přerova 

konaném dne 25.2.2019 byla vydána Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, a to usnesením č. 

118/4/9/2019 (účinnosti nabyla dnem 18.3.2019). 

  

Od poslední novelizace schválené na Zastupitelstvu města Přerova dne 25.2.2019 byly doručeny další 

žádsoti o úpravu či aktualizaci této vyhlášky, resp. další žádosti o udělení výjimky z doby nočního 

klidu: 

  

- Přerovský Majáles (akce na sportovní louce v Michalově, Přerov I-Město) - pořadatel Bc. T*** 

V*** požádal o úpravu termínu ze začátku měsíce června na konec měsíce května (konkrétně se tato 

akce bude konat 25.5.2019); omezení nočního klidu zůstává stejné, tj. do 24:00 hod., 

  

- Pivní slavnosti-Rock fest (akce v areálu restaurace Aniččin Dvůr, Přerov I-Město) v první polovině 

měsíce června (akce se bude konat 7.6.-8.6.2019) - jde o akci nově zařazenou do výjimek v obecně 

závazné vyhlášce, a to do 24:00 hod.; dle pořadatele společnosti PS Petr Schneider, s.r.o., Čechova 

1164/3, Přerov, IČ: 25912984 se předpokládá účast cca 300 návštěvníků a bude přítomna pořádková 

služba, která bude dohlížet na pořádek a bezpečnost návštěvníků, 

  

- Mezinárodní turnaj mládeže FK Kozlovice - slavnostní zakončení sezony (akce v areálu FK 

Kozlovice, Přerov IV-Kozlovice) v druhé polovině měsíce června (akce se bude konat 22.6.2019) - jde 

o akci nově zařazenou do výjimek v obecně závazné vyhlášce, a to do 01:00 hod; dle pořadatele Z*** 

M*** z FK Kozlovice jde o mezinárodní turnaj mládeže spojený se slavnostním zakončením sezony 

klubu a zábavou pro rodiče a přátele klubu i pro širokou veřejnost. Předpokládaná účast je cca 1000 

účastníků,  

  

- Hudební festival VyOsení (akce v areálu restaurace Base Camp, Přerov I-Město) v druhé polovině 

měsíce května (akce se bude konat 17.5.2019) - jde o akci nově zařazenou do výjimek v obecně 

závazné vyhlášce, a to do 02:00 hod; dle pořadatele České pirátské strany jde o hudební festival 

svobodné hudby, nezatížené poplatky OSA, Intergram a Dilia; tento festival dle pořadatele přinese 

kulturní oživení pro město a jeho občany a přinese možnost zajít na hudební festival již v průběhu 

května do zajímavého prostředí. Pořadatel předpokládá účast 150 - 250 účastníků, 

  

- Hodové slavnosti v Přerově XIII-Penčicích - místní výbor v Penčicích požádal o změnu termínu 

konání této akce uvedeného v obecně závazné vyhlášce, a to z první poloviny měsíce července na 

druhou polovinu měsíce června (akce se bude konat 29.6.2019); omezení nočního klidu zůstává 

shodné, tj. do 03:00 hod. 

  



- Vítání léta v Přerově IX-Lýskách na konci měsíce června (akce se bude konat dne 29.6.2019) a 

Loučení s létem v Přerově IX-Lýskách na konci měsíce srpna (akce se bude konat dne 31.8.2019) - 

místní výbor Lýsky požádal o udělení výjimek z doby nočního klidu pro tyto dvě akce - jde o akce 

nově zařazené do výjimek v obecně závazné vyhlášce s omezením nočního klidu do 02:00 hod. 

  

- Vítání prázdnin v Přerově XI-Vinarech na konci měsíce června (akce se bude konat dne 29.6.2019), 

Vinarská zábava na Skalce v Přerově XI-Vinarech na konci měsíce července (akce se bude konat dne 

26.7.2019) a Retro na Skalce v Přerově XI-Vinarech v první polovině měsíce srpna (akce se bude 

konat dne 10.8.2019) - místní výbor Vinary požádal o udělení výjimek z doby nočního klidu pro tyto 

tři akce - jde o akce nově zařazené do výjimek v obecně závazné vyhlášce s omezením nočního klidu 

do 3:00 hod. 

  

- Okresní výstava králíků, drůbeže, holubů a exotického ptactva v Přerově I-Městě na konci 

měsíce června (akce se bude konat 29.6.2019) s doprovodným programem - Český svaz chovatelů, 

z.s., základní organizace Výkleky požádala o udělení výjimky z doby nočního klidu do 02:00 hod.; jde 

o akci nově zařazenou do výjimek v obecně závazné vyhlášce. Dle sdělení pořadatele se bude tato 

akce konat na Výstavišti Přerov (dříve se konala v obci Lazníčky, ovšem nedostačovala již kapacita 

místního areálu z důvodu vysoké návštěvnosti akce). 

  

  

Po projednání návrhu obecně závazné vyhlášky v Radě města Přerova - dne 12.4.2019 byl doručen 

podnět od pana O*** S***, bytem ***, Přerov, který upozorňuje na zvýšenou hlučnost u akcí 

pořádaných v areálu restaurace Aniččin Dvůr. Pan S*** žádá, aby nebyly povoleny žádné akce v 

uvedeném areálu po 22. hodině, protože v této lokalitě jsou již obyvatelé zatíženi zvýšenou hladinou 

hluku z akcí v prostorách Pivovaru ZUBR a z předzahrádky pivnice v objektu Nádražní 2. Pro 

informaci Kancelář primátora uvádí, že akce Hippie Fest na konci měsíce srpna v areálu restaurace 

Aniččin Dvůr s výjimkou do 24:00 hod. je již v platné Obecně závazné vyhlášce č. 2/2017 uvedena 

(byla zakomponována novelizací v r. 2018 - OZV č. 2/2018). Akce Pivní slavnosti-Rock fest na témž 

místě v první polovině měsíce června má být novou výjimkou (také do 24:00 hod.), a to dle návrhu 

OZV nyní předkládaném Zastupitelstvu města Přerova k projednání.  

  

  

Příloha: návrh obecně závazné vyhlášky 

úplné znění OZV č. 2/2017 

podnět p. S*** 

  

 

 


