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Návrh pro 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 8. 6. 2020 

Zpravodaj:  Ing. Petr Měřínský, primátor 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru 

Mgr. Jana Hrubá , právník Kanceláře primátora 

Název návrhu: 

Obecně závazná vyhláška č. .../2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, 

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

vydává Obecně závaznou vyhlášku č. .../2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, 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 38. schůzi konané dne 28.5.2020 podala návrh Zastupitelstvu města 

Přerova vydat Obecně závaznou vyhlášku č. .../2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 

2/2020, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem, dle návrhu na 

usnesení.  

 

Kancelář primátora 

Kancelář primátora obdržela žádost od pořadatele hudebního festivalu VyOsení o schválení změny 

výjimky z doby nočního klidu z důvodu posunutí termínu konání této akce. Vzhledem k tomu 

Kancelář primátora zpracovala novelizaci Obecně závazné vyhlášky č. 2/2020, k zabezpečení místních 

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

 

Důvodová zpráva: 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v 

souvislosti s hlukem, byla vydána na 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaném dne 



27.4.2020 a nabyla účinnosti dnem 15.5.2020. Tato obecně závazná vyhláška stanovuje výjimečné 

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

nočního klidu dodržována. Dále se touto vyhláškou regulují činnosti, které by mohly narušit veřejný 

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

majetku, a stanovují se podmínky jejich omezení. 

  

Kancelář primátora v souvislosti se stávající situací a nutností dodržovat opatření proti šíření 

pandemie oslovila pořadatele již ohlášených akcí s žádostí o informaci, zda se akce s výjimkami z 

doby nočního klidu uvedené v Obecně závazné vyhlášce č. 2/2020 budou v letošním roce konat (akce 

musí být uveřejněny před jejich konáním na úřední desce Magistrátu města Přerova). 

  

Dne 25.5.2020 byl Magistrátu města Přerova doručen e-mail od pořadatele akcí v areálu restaurace 

BASE CAMP s tím, že v letošním roce se zde budou konat tyto akce: 

  

- dne 6.6.2020 Rockový festival 

- dne 11.7.2020 hudební festival VyOsení 

- dne 22.8.2020 Hippie Fest. 

  

Uvedené akce již byly zahrnuty do výjimek z doby nočního klidu dle Obecně závazné vyhlášky č. 

2/2020, nicméně hudební festival VyOsení se měl dle prvotních informací pořadatele z února 2020 

konat dne 27.6.2020. Vzhledem k tomu je dle platného znění Obecně závazné vyhlášky č. 2/2020 

stanovena výjimka z doby nočního klidu do 24:00 hod. pro uvedenou akci konanou v druhé polovině 

měsíce června. Nyní tedy došlo k posunutí termínu hudebního festivalu VyOsení na 11.7.2020, a proto 

pořadatel žádá i o změnu výjimky z doby nočního klidu - změnu termínu z druhé poloviny června na 

první polovinu července, přičemž časový rozsah výjimky jinak zůstává zachován, tj. do 24:00 hod. 

  

Změna Obecně závazné vyhlášky č. 2/2020 se tedy týká pouze termínu konání akce hudební festival 

VyOsení, další výše uvedené akce v areálu restaurace BASE CAMP se budou konat (konaly se) v 

termínu dle této vyhlášky.  

  

  

Přílohy: 

  

Obecně závazná vyhláška č. .../2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, k 

zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem  

  

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s 

hlukem  

 

 


