
  STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV 

Zastupitelstvo města Přerova 

 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, 

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

k zabezpečení místních záležitostí veřejného 

pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění Obecně závazné vyhlášky 

č. 5/2020 a Obecně závazné vyhlášky č. 6/2020 

 

 
 

Zastupitelstvo města Přerova se na svém 18. zasedání konaném dne 12. dubna 2021 usnesením č. 

721/18/9/2021 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 (dále jen „vyhláška“): 

 
 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

 

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

s hlukem, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 5/2020 a Obecně závazné vyhlášky č. 6/2020 (dále jen 

„vyhláška“), se mění takto: 

 

1) Článek 6 odst. 3 a 4 vyhlášky zní: 

 

 

„3.  Doba nočního klidu se touto vyhláškou v níže uvedených místních částech vymezuje od 23:30 hodin  

do 06:00 hodin pro tyto akce: 

- Sportovní akce „GEROY“ v Přerově I-Městě na konci měsíce června; 

 

4. Doba nočního klidu se touto vyhláškou v níže uvedených místních částech vymezuje od 24:00 

hodin do 06:00 hodin pro tyto akce: 

- Pálení čarodějnic v Přerově XI-Vinarech na konci měsíce dubna;  

- Květnový táborák v Přerově V-Dluhonicích na začátku měsíce května; 

- Přerovský festival dračích lodí v Přerově I-Městě na konci měsíce května;   

- Přerovský Majáles v Přerově I-Městě na konci měsíce května;  

- V zámku a v podzámčí - Folklorní festival v Přerově I-Městě v první polovině 

měsíce června; 

- Rock festival v Přerově I-Městě v první polovině měsíce června; 

- Sportovní dětský den s oslavou MDD v Přerově X-Popovicích v měsíci červnu; 

- Zubrfest v Přerově I-Městě v první polovině měsíce června; 

- Letní kino v parku Michalov v Přerově I-Městě v měsíci červnu, červenci a srpnu; 

- Hudební festival VyOsení v Přerově I-Městě v první polovině měsíce července; 

- Vítání prázdnin v Přerově XI-Vinarech na konci měsíce června;  

- Hodový turnaj v nohejbale v Přerově III-Lověšicích v první polovině měsíce 

července; 



- Kinematograf bratří Čadíků v Přerově I-Městě na konci měsíce července; 

- Hippie Fest v Přerově I-Městě v druhé polovině měsíce srpna; 

- Ukončení prázdnin v Přerově XI-Vinarech na začátku měsíce září; 

- Halloween v Přerově XI-Vinarech na konci měsíce října.“ 

 

 

2) V ostatním se vyhláška nemění. 

 

 

 

Čl. 2 

Účinnost 

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.  

 

 

 

 

 

 

      Ing. Petr Měřínský                       Mgr. Petr Kouba 

             primátor                                náměstek primátora  

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 16.4.2021 

 

Sejmuto z úřední desky dne: 2.5.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


