
  

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV 

Zastupitelstvo města Přerova 

 
             

Obecně závazná vyhláška č. …/2022, 

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem 
 

 

Zastupitelstvo města Přerova se na svém 24. zasedání konaném dne 25. dubna 2022 usnesením č. 

……………. 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. 

7 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou 

vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

 

1. Předmětem této vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu 

vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována. 

  

2. Touto vyhláškou se dále regulují činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek na území 

statutárního města Přerova (dále jen „město“) nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou 

zdraví a majetku, a stanoví se podmínky jejich omezení. 

 

 

Čl. 2 

Doba nočního klidu 

 

Doba nočního klidu je vymezena dobou od 22:00 hodin do 06:00 hodin1.  

 

 

Čl. 3 

Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu 

s dobrými mravy, ochranou zdraví a majetku 

 

    Činnostmi, které by mohly narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu s dobrými mravy, 

ochranou zdraví a majetku, jsou:  

 

a) používání hlučných strojů, přístrojů a zařízení, např. sekaček na trávu, kotoučových a 

motorových pil, křovinořezů, úhlových brusek a podobně (dále jen „hlučná zařízení“), 

v nevhodnou denní dobu uvedenou v čl. 4 této vyhlášky; 

b) používání pyrotechnických výrobků. 

 

 

 

Čl. 4  

 Omezení používání hlučných zařízení v denní dobu 

 

                                                           
1 § 5 odst. 7 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 



 

Podle této vyhlášky je každý povinen zdržet se veškerých prací spojených s užíváním hlučných zařízení 

takto:   

 

a) o sobotách v době od 06:00 do 08:00 hodin v Přerově I-Městě a v Přerově II-Předmostí;  

b) o nedělích, státních svátcích a ostatních svátcích2 v době od 06:00 do 08:00 hodin a v době od 

12:00 do 14:00 hodin na celém území města.             

     

 

Čl. 5  

Používání pyrotechnických výrobků 

 

Používání pyrotechnických výrobků3 je touto vyhláškou omezeno na celém území města výhradně na 

pátky, soboty a dny předcházející státním svátkům a ostatním svátkům, a to do 23:00 hodin, s výjimkou 

5. prosince, 31. prosince a 1. ledna kalendářního roku. 

 

 

Čl. 6 

Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo 

při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována 

 

 

1. Doba nočního klidu nemusí být dodržována v noci z 31. prosince na 1. ledna každého kalendářního 

roku. 

 

2. Doba nočního klidu se touto vyhláškou v níže uvedených místních částech vymezuje od 23:00 hodin 

do 06:00 hodin pro tuto akci: 

Svatovavřinecké hody v Přerově I-Městě na začátku měsíce srpna. 

 

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

do 06:00 hodin pro tuto akci: 

Sportovní akce „GEROY“ v Přerově I-Městě v polovině měsíce května a na začátku měsíce 

července. 

 

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

hodin do 06:00 hodin pro tyto akce: 

a) Pálení čarodějnic v Přerově XII-Žeravicích na konci měsíce dubna; 

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

c) Hodová zábava v Přerově XII-Žeravicích v druhé polovině měsíce května; 

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

e) Otevření sportovní sezóny v Přerově I-Městě na konce měsíce května;  

f) Folklorní festival Přerov v Přerově I-Městě v první polovině měsíce června; 

g) Tančíme s létem v Přerově I-Městě v první polovině měsíce června; 

h) Rock festival v Přerově I-Městě v druhé polovině měsíce června; 

i) Oslava založení oddílu národní házené v Přerově V-Dluhonicích koncem měsíce června; 

j) Letní kino v parku Michalov v Přerově I-Městě, a to o jednom promítání v každém z měsíců 

červen, červenec a srpen; 

k) Hurá na prázdniny v Přerově I-Městě na začátku měsíce července; 

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

                                                           
2 § 1 a 2 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech 

pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů 
3 zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o 

pyrotechnice), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Českého báňského úřadu č. 288/2015 Sb., o provádění 

ohňostrojných prací   



m) Turnaj v nohejbale v Přerově III-Lověšicích v první polovině měsíce července; 

n) Memoriál Honzy Čudy v Přerově III-Lověšicích v první polovině měsíce července; 

o) Oslava hodů sv. Marie Magdalény v Přerově II-Předmostí v druhé polovině měsíce 

července; 

p) Pivní slavnosti Viktoria v Přerově I-Městě  v druhé polovině měsíce července; 

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

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

s) Hody Viktoria v Přerově I-Městě v druhé polovině měsíce srpna; 

t) Stezka odvahy v Přerově III-Lověšicích koncem měsíce srpna; 

u) Oktoberfest na Viktorce v Přerově I-Městě v polovině měsíce září; 

v) Hodová zábava v Přerově XII-Žeravicích na konci měsíce září.  

 

5. Doba nočního klidu se touto vyhláškou v níže uvedených místních částech vymezuje od 01:00    

hodin do 06:00 hodin pro tyto akce: 

a)   Slet čarodějnic v Přerově III-Lověšicích na konci měsíce dubna; 

b)  Mezinárodní turnaj mládeže FK Kozlovice v Přerově IV-Kozlovicích – slavnostní zakončení 

sezony v druhé polovině měsíce června; 

c)  Noc sokoloven v Přerově VIII-Henčlově v druhé polovině měsíce června; 

d)  Sokolské stanování v Přerově VIII-Henčlově v druhé polovině měsíce srpna. 

 

6. Doba nočního klidu se touto vyhláškou v níže uvedené místní části vymezuje od 01:30 hodin 

do 06:00 hodin pro tuto akci: 

Sportovně-společenský den FK Kozlovice v Přerově IV-Kozlovicích na konci měsíce srpna. 

 

7.  Doba nočního klidu se touto vyhláškou v níže uvedených místních částech vymezuje od 02:00 

hodin do 06:00 hodin pro tyto akce: 

a)  Pálení čarodějnic v Přerově VI-Újezdci na konci měsíce dubna; 

b)  Hudební festival Better World Festival v Přerově I-Městě v druhé polovině měsíce května a  

v druhé polovině měsíce srpna; 

c)  Dětský den v Přerově III-Lověšicích začátkem měsíce června; 

d)  Okresní výstava drobného zvířectva a exotického ptactva v Přerově I-Městě v první polovině  

měsíce června; 

e)  Hodová zábava v Přerově III-Lověšicích začátkem měsíce července; 

f)   Červencová noc v Přerově VIII-Henčlově v druhé polovině měsíce července; 

g)  Srpnová noc v Přerově III-Lověšicích v první polovině měsíce srpna; 

h)  Hudební festival Shout&Sound v Přerově I-Městě v druhé polovině měsíce srpna a v druhé 

polovině měsíce října; 

i)   Sportovní dětský den v Přerově X-Popovicích v měsíci září; 

j)   Soutěž v požárním sportu a hodová zábava v Přerově V-Dluhonicích v polovině měsíce září; 

          k) Celostátní výstava mladých králíků a Celostátní výstava mladé drůbeže s doprovodnou 

expozicí holubů v Přerově I-Městě v druhé polovině měsíce září; 

          l)   Výstava hospodářských zvířat v Přerově I-Městě na začátku měsíce října. 

 

8.  Doba nočního klidu se touto vyhláškou v níže uvedených místních částech vymezuje od 03:00 

hodin do 06:00 hodin pro tyto akce: 

a) Pálení čarodějnic v Přerově VII-Čekyni na konci měsíce dubna; 

b) Hodová zábava a Okrskové cvičení SDH v Přerově VI-Újezdci v první polovině měsíce května; 

c) Ukončení fotbalové sezóny v Přerově VII-Čekyni v druhé polovině měsíce června; 

d) Oslava výročí založení SDH v Přerově XIII-Penčicích v první polovině měsíce června; 

e) Červnová noc v Přerově VIII-Henčlově ve druhé polovině měsíce června;  

f) Hurá na léto v Přerově VI-Újezdci v druhé polovině měsíce června; 

g) Hodové slavnosti v Přerově VII-Čekyni v druhé polovině měsíce června; 

h) Hodové slavnosti v Přerově XIII-Penčicích na konci měsíce června nebo na začátku měsíce 

července; 

i) Sportovní den v Přerově X-Popovicích v druhé polovině měsíce června; 



j) Dětský den v Přerově XII-Žeravicích v druhé polovině měsíce června; 

k) Hodová zábava v Přerově XI-Vinarech v polovině měsíce července; 

l) Noční cvičení JSDH okrsku a Červencová noc v Přerově VI-Újezdci v druhé polovině měsíce 

července; 

m) Vaření gulášů v Přerově VII-Čekyni v druhé polovině měsíce srpna; 

n) Konec léta s hasiči v Přerově VI-Újezdci v druhé polovině měsíce srpna; 

o) Loučení s prázdninami v Přerově XIII-Penčicích na konci měsíce srpna nebo na začátku měsíce 

září;    

p) Rozloučení s létem v Přerově VII-Čekyni v první polovině měsíce září; 

q) Hodová zábava v Přerově VIII-Henčlově o víkendu následujícím po svátku sv. Martina. 

 

 

9.   Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 2 až 8 tohoto článku vyhlášky bude 

zveřejněna na úřední desce Magistrátu města Přerova a na webových stránkách města minimálně 5 dnů 

před datem konání. 

 

 

Čl. 7  

Sankční ustanovení 

 

Porušování povinností stanovených touto vyhláškou bude postihováno podle platných právních 

předpisů4. 

 

 

Čl. 8 

Zrušovací ustanovení 

 

Zrušují se: 

 

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

v souvislosti s hlukem ze dne 27.4.2020, 

 

2. Obecně závazná vyhláška č. 5/2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, 

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem ze dne 8.6.2020, 

 

3. Obecně závazná vyhláška č. 6/2020, 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 ze dne 24.8.2020, 

 

4. 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 ze dne 12.4.2021, 

 

5. Obecně závazná vyhláška č. 4/2021, 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, Obecně závazné vyhlášky č. 6/2020 a Obecně závazné vyhlášky č. 3/2021 ze dne 

7.6.2021. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 zákon č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů    



Čl. 9 

Účinnost 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

          ……………………..     …………………… 

Ing. Petr Měřínský                   Mgr. Petr Kouba 

                primátor      náměstek primátora  

 


