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Zpracovatel:  Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru 

Mgr. Jana Hrubá , právník Kanceláře primátora 

Název návrhu: 

Obecně závazná vyhláška č. .../2022, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky 

statutárního města Přerova 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

vydává Obecně závaznou vyhlášku č. .../2022, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky 

statutárního města Přerova, ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 91. schůzi konané dne 25.8.2022 podala návrh Zastupitelstvu města 

Přerova vydat Obecně závaznou vyhlášku č. .../2022, kterou se zrušují některé obecně závazné 

vyhlášky statutárního města Přerova, dle návrhu na usnesení.  

 

Kancelář primátora 

Kancelář primátora připravila návrh obecně závazné vyhlášky, která zrušuje dříve vydané  obecně 

závazné vyhlášky, jejichž obsah byl již překonán z důvodu změn legislativy a staly se tedy 

obsoletními. Cílem připraveného návrhu obecně závazné vyhlášky je zvýšení přehlednosti a snazší 

orientace v právních předpisech vydaných statutárním městem Přerovem, a to zejména v návaznosti na 

povinnost obce uveřejňovat právní předpisy ve Sbírce právních předpisů ÚSC. 

 

Důvodová zpráva: 

Dne 1.1.2022 nabyl účinnosti zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních 

samosprávných celků a některých správních úřadů, na základě kterého byl spuštěn informační systém 

určený k vyhlašování obecně závazných vyhlášek a nařízení ÚSC. Od 1.1.2022 se tedy obecně 



závazné vyhlášky a nařízení obce vyhlašují jejich zveřejněním ve Sbírce právních předpisů ÚSC, 

přičemž uvedený způsob vyhlášení je podmínkou platnosti a účinnosti právního předpisů obce.  

  

Kromě nově vydávaných právních předpisů obcí se ve Sbírce právních předpisů ÚSC vyhlašují také 

platné právní předpisy obcí vydané před účinností cit. zákona; tyto právní předpisy je třeba společně s 

jejich metadaty uveřejnit ve Sbírce právních předpisů ÚSC nejpozději do 3 let ode dne nabytí 

účinnosti zákona, tj. nejpozději do 1.1.2025; v opačném případě pozbývají platnosti uplynutím 

uvedené lhůty. Dle stanoviska Ministerstva vnitra ČR by o tom, které právní předpisy nebudou ve 

stanovené lhůtě ve Sbírce právních předpisů uveřejněny, a tedy pozbydou platnosti, rozhodovalo 

zastupitelstvo obce.  

  

V současné době jsou veškeré platné právní předpisy statutárního města Přerova uveřejňovány i na 

webových stránkách města (pro lepší orientaci adresátů právních předpisů Kancelář primátora 

zpracovává a uveřejňuje i úplná znění obecně závazných vyhlášek).  

  

Kancelář primátora v souvislosti s povinným uveřejňováním právních předpisů obcí ve Sbírce 

právních předpisů ÚSC ve snaze docílit zjednodušení a zpřehlednění systému právních předpisů 

statutárního města Přerova provádí revizi platných obecně závazných vyhlášek statutárního města 

Přerova a jejich aktualizaci. Vzhledem k této skutečnosti připravila návrh obecně závazné vyhlášky 

dle návrhu na usnesení, která zrušuje dvě níže uvedené obecně závazné vyhlášky.  

  

Konkrétně je navrhováno zrušit Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2003, kterou se stanovují podmínky k 

zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob. Podmínky požární 

bezpečnosti pro zabezpečení kulturních, sportovních, společenských, zábavních, politických, 

obchodních, náboženských a jiných obdobných akcí a shromáždění, kterých se zúčastňuje větší počet 

osob, jsou komplexně stanoveny Nařízením Olomouckého kraje č. 1/2002, kterým se stanoví 

podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, a je tedy 

nadbytečné upravovat podmínky požární bezpečnosti při uvedených typech akcí i obecně závaznou 

vyhláškou.  

  

Kromě výše uvedeného je navrhováno zrušit rovněž Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, o stanovení 

opatření k omezení propagace hraní některých sázkových her, loterií a jiných podobných her, neboť 

obsah této obecně závazné vyhlášky byl již překonán legislativou, konkrétně pak zákonem č. 186/2016 

Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hazardních hrách“). Obecně 

závazná vyhláška č. 1/2012 stanovila některá omezující opatření a pravidla pro označení provozovny, 

ve které byly provozovány sázkové hry, loterie a jiné podobné hry uvedené ve vyjmenovaných 

ustanoveních zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších 

předpisů. Zákon č. 202/1990 Sb. byl zrušen zákonem o hazardních hrách; podle § 66 odst. 2 zákona o 

hazardních hrách na budově nebo ve veřejně přístupné vnitřní části budovy, ve které se nachází herní 

prostor, nesmí být umístěna reklama, sdělení nebo jakékoli jiné formy propagace, zejména slovní, 

zvukové, pohyblivé, statické, světelné nebo grafické, na provozování hazardních her nebo získávání 

výher. Podle § 66 odst. 3 zákona o hazardních hrách výlohy, okna a vstupy do herního prostoru musí 

být zabezpečeny proti nahlížení do jejich vnitřních prostor. Uvedené zákonné požadavky musí 

provozovatel hazardních her splnit ke dni zahájení provozování hazardních her v herním prostoru a 

jejich porušení kontrolují celní úřady. 

  

Souhrnně lze tedy uvést, že vydáním Obecně závazné vyhlášky č. …/2022, kterou se zrušují některé 

obecně závazné vyhlášky statutárního města Přerova, dojde k aktualizaci a zpřehlednění právních 

předpisů vydaných statutárním městem Přerovem, a to zrušením obecně závazných vyhlášek 

nadbytečných, resp. již v praxi neaplikovatelných.  

  

Přílohy:  

  

Obecně závazná vyhláška č. …/2022, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky statutárního 

města Přerova 



  

Obecně závazná vyhláška č. 1/2003, kterou se stanovují podmínky k zabezpečení požární ochrany při 

akcích, kterých se zúčastní větší počet osob 

  

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o stanovení opatření k omezení propagace hraní některých 

sázkových her, loterií a jiných podobných her  

 

 


