
STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV 

 

 

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, Obecně závazné 

vyhlášky č. 1/2019 a Obecně závazné vyhlášky č. 3/2019 

 
 

Zastupitelstvo města Přerova se na svém 6. zasedání konaném dne 17.6.2019 usnesením č. 

………….. usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a d) a § 84 odst. 2 písm. h) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě 

ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších 

předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku: 

 
 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

 

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, Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 a Obecně závazné vyhlášky č. 3/2019 

(dále jen „vyhláška) se mění takto:  
 

 

1) Článek 6 odst. 7 vyhlášky zní: 
 

„7. Doba nočního klidu se touto vyhláškou vymezuje od 02:00 hodin do 06:00 hodin pro tyto 

akce: 

- Hudební festival Shout&Sound v Přerově I-Městě v druhé polovině měsíce dubna 

a na konci měsíce srpna; 

- Pálení čarodějnic v Přerově VI-Újezdci na konci měsíce dubna; 

- Pivní slavnosti Přerov v Přerově I-Městě v druhé polovině měsíce května; 

- Hudební festival VyOsení v Přerově I-Městě v druhé polovině měsíce května; 

- Mamut Tour v Přerově I-Městě na konci měsíce května; 

- Dětský den v Přerově III-Lověšicích v první polovině měsíce června; 

- Hodová zábava v Přerově III-Lověšicích na konci měsíce června; 

- Vítání léta v Přerově IX-Lýskách na konci měsíce června; 

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

na konci měsíce června; 

- Hodová zábava v Přerově XI-Vinarech v první polovině měsíce července; 

- Turnaj Rudolfa Žáka v Přerově XI-Vinarech v první polovině měsíce července;   

- Srpnová noc v Přerově III-Lověšicích na začátku měsíce srpna; 

- Ukončení prázdnin – Srpnová noc v Přerově XI-Vinarech na konci měsíce srpna; 



- Konec léta s hasiči v Přerově VI-Újezdci v druhé polovině měsíce srpna; 

- Loučení s létem v Přerově IX-Lýskách na konci měsíce srpna; 

- Guláš Fest Přerov v Přerově I-Městě v první polovině měsíce září; 

- Tuning sraz LAST RIDE v Přerově I-Městě v druhé polovině měsíce září; 

- Výstava hospodářských zvířat v Přerově I-Městě na začátku měsíce října.“ 

 

 

2) V ostatním se obecně závazná vyhláška nemění. 
 

 

 

Čl. 2 

Účinnost 

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího 

vyhlášení.  

 

 

 

 

 

     

Ing. Petr Měřínský     Michal Zácha, DiS.  

   

     primátor      náměstek primátora  

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 

Sejmuto z úřední desky dne:  

 

 

 

 

 

 

 


