
Pořadové číslo:  16/12 

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 30.11.2020 

Návrh pro 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 7. 12. 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, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, 

o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších 

předpisů 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

vydává Obecně závaznou vyhlášku č. .../2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o 

zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění Obecně závazné vyhlášky 

č. 5/2012, Obecně závazné vyhlášky č. 1/2013, Obecně závazné vyhlášky č. 4/2015 a Obecně 

závazné vyhlášky č. 2/2019, a to ve znění dle přílohy důvodové zprávy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 51. schůzi konané dne 19.11.2020 usnesením č. 1884/51/11/2020 podala 

Zastupitelstvu města Přerova návrh vydat Obecně závaznou vyhlášku č. .../2020, kterou se mění 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném 

prostranství, ve znění dle přílohy důvodové zprávy.  

 

Kancelář primátora 

Kancelář primátora připravila návrh na novelizaci Obecně závazné vyhlášky č. 2/2011, o zákazu 

požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších předpisů, na základě 

požadavku Městské policie Přerov o doplnění této obecně závazné vyhlášky o další lokality, na nichž 

je požívání alkoholických nápojů zakázáno. Návrh obecně závazné vyhlášky splňuje legislativní 

požadavky na tvorbu a vydávání právních předpisů obce.  

 

Městská policie Přerov 

Městská policie Přerov doporučuje schválit obecně závaznou vyhlášku dle návrhu na usnesení.  



 

Důvodová zpráva: 

Městská policie Přerov požádala o novelizaci Obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 o zákazu požívání 

alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "OZV č. 

2/2011"), a to o doplnění těchto lokalit, na kterých se zakazuje konzumace alkoholických nápojů na 

území statutárního města Přerova: 

  

- rozšíření lokality nábř. PFB po celém břehu řeky Bečvy mezi mostem Legií, mostem Míru, dále 

doplnění nové lokality mezi mostem Míru a Tyršovým mostem (doplnění na základě podnětu z Rady 

města Přerova) a nové lokality nábř. Dr. E. Beneše v délce břehu řeky Bečvy mezi mostem Legií a 

mostem Míru, 

- rozšíření lokality v okolí Městského rybníku a doplnění nové lokality dvorní trakt ul. Kozlovská (tzv. 

Rákosníčkovo hřiště), 

- rozšíření lokality v okolí Majáku a ústí potoka Strhanec a doplnění nové lokality v okolí hotelu 

Strojař 

- doplnění nových lokalit v oblasti Pasáže mezi ulicemi Kratochvílova a Palackého a parčíku před 

Přerovankou v ulici Kainarova. 

  

Dle sdělení Městské policie Přerov v těchto lokalitách dochází ke kumulaci sociálně nepřizpůsobivých 

osob závislých na alkoholu a jiných omamných látkách; tyto osoby často narušují veřejný pořádek či 

občanské soužití, chovají se nepřístojně a dochází zde k verbálnímu i fyzickému napadání. 

  

Na základě výše uvedeného požadavku Městské policie Přerov Kancelář primátora tedy připravila 

novelizaci OZV č. 2/2011 dle návrhu na usnesení.  

  

  

 

 


