
Pořadové číslo:  12/9 

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 17.04.2020 

Návrh pro 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 27. 4. 2020 

Zpravodaj:  Ing. Petr Měřínský, primátor 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Obecně závazná vyhláška č. .../2020 k zabezpečení místních záležitostí veřejného 

pořádku v souvislosti s hlukem 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

vydává Obecně závaznou vyhlášku č. .../2020 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 na své 35. schůzi konané dne 8.4.2020 usnesením č. 1339/35/10/2020 podala 

návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Obecně závaznou vyhlášku č. .../2020 k zabezpečení 

místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem dle návrhu na usnesení. 

 

Kancelář primátora 

Kancelář primátora zpracovala žádosti o úpravu či aktualizaci Obecně závazné vyhlášky č. 2/2017, k 

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

předpisů. Vzhledem k velkému počtu novelizací Obecně závazné vyhlášky č. 2/2017 od doby její 

účinnosti je vhodné z důvodu přehlednosti právní úpravy vydat zcela novou obecně závaznou 

vyhlášku, která však plně vychází z posledního  znění Obecně závazné vyhlášky č. 2/2017. Text nové 

obecně závazné vyhlášky dle návrhu na usnesení je tedy fakticky úplné znění Obecně závazné 

vyhlášky č. 2/2017, pouze se zapracovanými aktualizacemi na základě nově podaných žádostí o 

výjimku z doby nočního klidu v r. 2020. 

 

Městská policie Přerov 

Městská policie dává k čl.6 bod 2,3,4,5,6,7 pozitivní stanovisko. U čl. 6 bod 8,9 dává neutrální 

stanovisko a doporučili bychom zde nastavení doby nočního klidu od 02:00 hod do 06:00 hod.  



K návrhu OZV jako celku nemáme dalších námitek. 

 

 

Důvodová zpráva: 

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

s hlukem, ve znění pozdějších předpisů, byla vydána na 27. zasedání Zastupitelstva města Přerova, 

které se konalo dne 24.4.2017. Tato Obecně závazná vyhláška stanovila výjimečné případy, při nichž 

je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu 

dodržována. Dále se touto vyhláškou regulovaly činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek na 

území statutárního města Přerova nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou zdraví a majetku, a 

stanovily se podmínky jejich omezení. 

  

  

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 byla za dobu své účinnosti mnohokrát novelizována (celkem 7 

novelizací), což může snižovat přehlednost právní úpravy pro její adresáty, tj. pro obyvatele 

statutárního města Přerova, a to přestože Kanceláří primátora byla pravidelně po schválení novelizace 

vyhotovována úplná znění Obecně závazné vyhlášky č. 2/2017 a zveřejňována na webových stránkách 

města.  

  

Vzhledem k výše uvedenému se jeví jako vhodné řešení vydat novou obecně závaznou vyhlášku dle 

návrhu na usnesení, která vychází z posledního úplného znění Obecně závazné vyhlášky č. 2/2017 s 

tím, že jsou pouze aktualizovány akce podle žádostí pořadatelů doručených v r. 2020. V ostatním 

zůstává text nové obecně závazné vyhlášky zcela shodný s textem Obecně závazné vyhlášky č. 

2/2017. 

  

Přehled nejdůležitějších změn v seznamu akcí, u kterých je povolena výjimka z doby nočního klidu, 

podle žádostí doručených v r. 2020: 

  

1) akce s výjimkou do 23:30 hod. - Sportovní akce GEROY se bude konat na konci měsíce června 

(27.6.2020) 

  

2) akce s výjimkou do 24:00 hod. - Rock festival se bude konat v první polovině měsíce června 

(5.6.2020), hudební festival VyOsení se bude konat ve druhé polovině měsíce června (27.6.2020), 

Hippie Fest se bude konat v druhé polovině měsíce srpna (22.8.2020) 

  

3) akce s výjimkou do 01:00 hod. - Mezinárodní turnaj mládeže FK Kozlovice se bude konat v 

první polovině měsíce června (13.6.2020) 

  

4) akce s výjimkou do 02:00 hod. - Okresní výstava drobného zvířectva a exotického ptactva se 

bude konat v první polovině měsíce června (5.- 6.6.2020), Celostátní výstava mladých králíků a 

Celostátní výstava mladé drůbeže s doprovodnou expozicí holubů se bude konat v druhé polovině 

měsíce září (18. - 19.9.2020) 

  

Dále byly upraveny termíny konání některých akcí v místních částech na základě informací z místních 

výborů.  

  

Nová obecně závazná vyhláška v plném rozsahu nahradí stávající Obecně závaznou vyhlášku č. 

2/2017, je tedy nezbytné současně s vydáním nové obecně závazné vyhlášky Obecně závaznou 

vyhlášku č. 2/2017 zrušit, a to včetně jejích novelizací.  

  

Příloha:  

  



1) návrh Obecně závazné vyhlášky č. ..../2020 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v 

souvislosti s hlukem 

  

2) úplné znění Obecně závazné vyhlášky č. 2/2017 podle stavu k 25.2.2020  

 

 


