
Pořadové číslo:  25/9 

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 02.06.2022 

Návrh pro 25. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 13. 6. 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, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 3/2022, 

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

vydává Obecně závaznou vyhlášku č. .../2022, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 3/2022, 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 86. schůzi konané dne 26.5.2022 podala návrh Zastupitelstvu města 

Přerova vydat obecně závaznou vyhlášku dle návrhu na usnesení.  

 

Kancelář primátora 

Kancelář primátora obdržela po schválení Obecně závazné vyhlášky č. 3/2022, k zabezpečení místních 

záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem, žádost pořadatele hudebního festivalu Shout & 

Sound o změnu termínu této akce s výjimkou z doby nočního klidu. Vzhledem k tomu Kancelář 

primátora připravila novelizaci Obecně závazné vyhlášky č. 3/2022, k zabezpečení místních záležitostí 

veřejného pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění dle návrhu na usnesení. 

 

Městská policie Přerov 

Městská policie Přerov nemá k návrhu obecně závazné vyhlášky žádné námitky.  

 

 



Důvodová zpráva: 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2022, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v 

souvislosti s hlukem, byla vydána na 24. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaném dne 

25.4.2022 a nabyla účinnosti dne 11.5.2022. 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. 

  

Jednou z akcí, pro které byla schválena výjimka z doby nočního klidu, je hudební festival Shout & 

Sound, který se bude konat v areálu Výstaviště Přerov (do 02:00 hod.). Dne 6.5.2022 obdržela 

Kancelář primátora žádost pořadatele hudebního festivalu Shout & Sound o schválení změny termínu 

této akce, a to z termínu v druhé polovině měsíce srpna a v druhé polovině měsíce října na termín v 

první polovině měsíce září a v druhé polovině měsíce října (akce se bude konat v termínech 3.9.2022 a 

29.10.2022). 

Vzhledem k této skutečnosti Kancelář primátora zpracovala novelizaci Obecně závazné vyhlášky č. 

3/2022, která je předkládána orgánům obce k projednání. 

  

  

Příloha: 

  

- Obecně závazná vyhláška č. .../2022, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 3/2022, k 

zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem 

  

- Obecně závazná vyhláška č. 3/2022, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v 

souvislosti s hlukem  

 

 


