V Y H L Á Š K A č. 76/ 01
o omezení hudebních produkcí a k ochraně veřejného zdraví
Zastupitelstvo města Šumperka dle § 10, písm. b), c) a § 84, odst.2, písm. i) zák. č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s § 96, zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví, na svém zasedání dne 13.9.2001 usnesením č. 1693/01 vydalo tuto obecně závaznou
vyhlášku (dále jen OZV):
čl. I
Úvodní ustanovení
1. Cílem této OZV je na základě zákonného zmocnění a v souladu s platnou právní úpravou
omezit hudební produkce, které se mohou stát zdrojem hluku, jenž neúměrně obtěžuje
občany tím, že v průběhu noční doby1) jsou překračovány hygienické limity stanovené
právním předpisem2).
2. OZV stanoví konec hudební produkce na venkovních veřejně přístupných místech, což
jsou veřejná prostranství3) a ostatní, např. atria pohostinství, altány, dvory, nekryté střechy,
terasy, kulturní nebo sportovní zařízení, atd. (dále jen veřejně přístupná místa).
3. Touto OZV není dotčeno právo fyzických ani právnických osob na podnikání nebo
provozování jiné hospodářské činnosti4).
4. OZV se nevztahuje na neveřejné provozovny a kluby přístupné fyzickým osobám pouze
na pozvánky nebo členské průkazy.
čl. II
Základní pojmy
1. Hlukem je každý zvuk, který může být škodlivý pro zdraví nebo může být jinak
nebezpečný2).
2. Povinnost nepřekročení hygienických limitů hluku na venkovních veřejně přístupných
místech v průběhu noční doby má pořadatel nebo provozovatel veřejné hudební produkce.
3. Veřejná hudební produkce je hudba živá (například při tanečních zábavách, plesech,
koncertech) i reprodukovaná (například z rádia, televizoru, Juke-boxu, CD přehrávače,
magnetofonu), pokud je provozována v provozovnách k tomu určených.
4. Z důvodu rušivě působícího hluku, který neúměrně obtěžuje občany, stanoví tato obecně
závazná vyhláška zvláštní režim - viz čl. III., ve kterém musejí být na určitém venkovním
veřejně přístupném místě ukončeny veřejné hudební produkce do 22:00 hodin a v průběhu
noční doby nesmějí být pořádány.
5. Za neúměrné obtěžování občanů hlukem je považován také stav, který je buď objektivně
prokázán měřením hygienickou službou, nebo jinou oprávněnou organizací, nebo si na
neúnosný hluk stěžují postižení občané formou stížností5) nebo petice6).
čl. III
Omezující opatření
1. Omezující opatření k zabezpečení ochrany občanů před nepříznivými účinky hluku, jejímž
původcem je pořádání veřejných hudebních produkcí na venkovních veřejně přístupných
místech, je stanoveno:
a) ukončením hudebních produkcí do 22:00 hod
b) zákazem jejich konání v průběhu noční doby, tj. od 22:00 hod. do 6:00 hod. a
c) vymezením území města – viz příloha č.1 OZV - mapa ulic města Šumperka

2. Vymezené území města dle předcházejícího bodu je vytýčeno
a) ulicemi: Jesenická, Žerotínova, U Cvičiště, Tyršova, Javoříčko, Uničovská,
Vikýřovická, Jesenická, Kranichova, Čsl. Armády, Lidická, Gen. Krátkého, Reissova,
Riegrova, U Sanatoria, Bratrušovská, Zemědělská, Šumavská, Anglická, Temenická,
Pod Senovou, Prievidzská, Temenická, Langrova, Zábřežská
b) objektem výletní restaurace „Koliba“ st.p.č.1469 na p.p.č.1936 k.ú. Šumperk
3. Výjimky dle bodu 1 a 2 tohoto článku může v odůvodněných jednotlivých případech
předem udělit rada města Šumperka.

čl. IV.
Kontrola a sankce
1. Kontrolu nad dodržováním této OZV vykonává Městská policie Šumperk.
2. Poruší-li podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba při výkonu podnikatelské
činnosti tuto OZV, lze ji postihnout dle zákona 7).
čl. V.
Závěrečná ustanovení
1. Uplatněním této OZV nejsou dotčeny povinnosti stanovené jinými předpisy8).
2. Tato OZV nabývá účinnosti dne 1.října 2001.

Ing. Petr KRILL
starosta města

Mgr. Zdeněk BROŽ
místostarosta

Příloha č.1: vymezené území města Šumperka

1) § 34, odst.2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
2) § 11, odst. 5 a § 12, odst. 1 - 4 nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací
3) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
4) čl. 26 odst. 1 a 2, Listiny základních práv a svobod
5) Dle vládní vyhl. č. 150/1958, Ú.l. o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících z
1.10.1958
6) Dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním
7) § 46, odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
§ 58, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
8) např. zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

