
Pořadové číslo:  24/8 

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 13.04.2022 

Návrh pro 24. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 25. 4. 2022 

Zpravodaj:  Ing. Petr Měřínský, primátor 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Obecně závazná vyhláška č. .../2022, k zabezpečení místních záležitostí veřejného 

pořádku v souvislosti s hlukem 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

vydává Obecně závaznou vyhlášku č. .../2022, 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 82. schůzi konané dne 7.4.2022 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 

vydat Obecně závaznou vyhlášku č. .../2022, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v 

souvislosti s hlukem, ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

 

Kancelář primátora 

Kancelář primátora připravila novou obecně závaznou vyhlášku k zabezpečení místních záležitostí 

veřejného pořádku v souvislosti s hlukem s tím, že znění nové obecně závazné vyhlášky vychází z 

původního textu a konceptu dosud platné Obecně závazné vyhlášky č. 2/2020, k zabezpečení místních 

záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění pozdějších předpisů. Ke zpracování 

nové obecně závazné vyhlášky Kancelář primátora přistoupila z důvodu nutnosti celkové aktualizace 

seznamu akcí s výjimkou z doby nočního klidu dle článku 6 obecně závazné vyhlášky, a to na základě 

sdělení pořadatelů těchto akcí po uveřejnění výzvy Kanceláře primátora k zasílání informací o 

pořádání těchto akcí v letošním roce. Dalším důvodem zpracování nové obecně závazné vyhlášky je i 

značný počet novelizací původní Obecně závazné vyhlášky č. 2/2020; nová obecně závazná vyhláška 

je tedy zpracována i z důvodu přehlednosti právní úpravy pro její adresáty.  

 

 

 



Městská policie Přerov 

K předmětné OZV nemá MP připomínek. Jen při akci VyOsení jsme registrovali několik stížností na 

nepřiměřený hluk. 

 

Důvodová zpráva: 

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

s hlukem, ve znění pozdějších předpisů, byla vydána na 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova, 

které se konalo dne 27.4.2020. 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. 2/2020 byla za dobu své účinnosti vícekrát novelizována (celkem 4 

novelizace), 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. 2/2020 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. 2/2020 s 

tím, že jsou aktualizovány akce podle žádostí pořadatelů doručených v r. 2022. V ostatním zůstává 

text nové obecně závazné vyhlášky shodný s textem Obecně závazné vyhlášky č. 2/2020. 

  

Kancelář primátora na začátku r. 2022 oslovila pořadatele akcí a rovněž předsedy místních výborů v 

ve všech místních částech s výzvou, aby sdělili seznam akcí, u kterých budou žádat o výjimku z doby 

nočního klidu. Seznam akcí s výjimku z doby nočního klidu bylo nezbytné aktualizovat i s ohledem na 

uplynulé období protiepidemických opatření, ve kterém se řada akcí nekonala, a pořadatelé od nich 

upustili i do budoucna. Naproti tomu v seznamu akcí dle článku 6 navrhované obecně závazné 

vyhlášky jsou uvedeny i některé akce, které stávající Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 neobsahuje, 

a jsou tedy do akcí s výjimkou z doby nočního klidu nově zařazeny.  

  

Přehled nejdůležitějších změn v seznamu akcí: akce, u kterých je nově žádáno o povolení výjimky z 

doby nočního klidu, podle žádostí doručených v r. 2022: 

  

- žádost TJ Sokol Henčlov - Noc sokoloven v Přerově VIII-Henčlově (do 01:00 hod.) 

- Červencová noc v Přerově VIII-Henčlově (do 02:00 hod.) 

- Sokolské stanování v Přerově VIII-Henčlově (do 01:00 hod.) 

- Hodová zábava v Přerově VIII-Henčlově (do 03:00 hod.) 

  

- žádost společnosti Vikina, s. r.o. - restaurace VIKTORIA  

- Otevření sportovní sezóny 

- Tančíme s létem 

- Hurá na prázdniny 

- Pivní slavnosti Viktoria 

- Hody Viktoria 

- Oktoberfest na Viktorce 

(všechny akce do 24:00 hod.) 

  

- žádost Římskokatolické farnosti Přerov-Předmostí  

- Oslava hodů sv. Marie Magdalény v Přerově-Předmostí (do 24:00 hod.) 

  



- žádosti místních výborů - aktualizace akcí konaných v místních částech statutárního města Přerova 

dle zaslaných informací 

  

Některé akce s výjimkou z doby nočního klidu byly ze seznamu vypuštěny, např. Zubrfest, 

Narozeniny pivovaru, Dočesná (zástupcem Pivovaru ZUBR bylo sděleno, že jím pořádané akce skončí 

nejpozději ve 22:00 hod., a z tohoto důvodu není třeba žádat o výjimku z doby nočního klidu). Jiné 

akce (např. Přerovský Majáles) se dle sdělení jejich pořadatele v budoucnu již konat nebudou.  

 

 


