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Naše čj.: MUSP 20399/2018 

Naše sp. zn.: 19670/2013 ŠKV-KV/EVR *MUSPX01UNNG9* 

 

 
Vážení pořadatelé, 

 

dovolujeme si Vás upozornit, že se blíží termín podávání žádostí o udělení následujících výjimek z Obecně 

závazných vyhlášek města Šumperka (dále OZV): 

 

1. udělení výjimky z OZV č. 5/2015 

o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství 

 

2. udělení výjimky z OZV č. 8/2007 

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných 

prostranstvích – používání pyrotechnických výrobků 

 

Obecně závazné vyhlášky vydává Zastupitelstvo města Šumperka dle § 10, písm. b), c) a § 84, odst. 2, 

písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) za účelem zabezpečení veřejného pořádku. 

Ve snaze předejít případným stížnostem ze strany občanů na konzumaci alkoholu na veřejném prostranství 

a používání pyrotechnických výrobků (ohňostroje apod.) mimo vymezené prostranství a také z důvodu 

koordinace akcí konaných na veřejných prostranstvích, prosíme o zaslání žádostí o udělení výjimky na Vaše 

akce pořádané v roce 2018. 

Nové formuláře pro podání žádostí jsou ke stažení na www.sumperk.cz v sekci Správa města /Formuláře a 

tiskopisy - Odbor školství, kultury a vnějších vztahů. Na stejné internetové adrese naleznete i úplná znění 

jednotlivých OZV. 

Své žádosti prosím zasílejte na oddělení kultury a vnějších vztahů, k rukám Mgr. Evy Rutarové, nám. Míru 1, 

787 01 Šumperk, nejpozději do 23.03.2018. Pořadatelé, kteří si o tyto výjimky nepožádají ve stanoveném 

termínu, se vystavují riziku, že jim nebudou mimořádné výjimky v průběhu roku uděleny. 

V případě, že jste žádosti na rok 2018 již podali, berte tuto výzvu jako bezpředmětnou. 

 

Akce po 22 hodině 

Dovolujeme si dále Vás informovat, že od 01.10.2016 je doba nočního klidu regulována zákonem č. 

200/1990Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, dle jehož ustanovení § 47 odts. 1 písm. c) (ve 

znění účinném od 01.10.2016) je rušení nočního klidu přestupkem. Město Šumperk dle zákona upravilo 

rušení nočního klidu, jehož doba je definována zákonem od 22. do 6. hodiny, obecně závažnou vyhláškou 

č. 1/2016, o nočním klidu, s účinností od 01.10.2016. Veškeré výjimečné případy (plánované kulturní 

akce), na něž se vztahuje omezení doby nočního klidu a které, na základě Vaší žádosti, schválilo 

zastupitelstvo města, v ní jsou uvedeny.  

Dle vyhlášky Čl. 3 bod 3.  musí být konkrétní termín konání akce zveřejněno Městským úřadem na úřední 

desce min. 5 dní před datem konání. Z tohoto důvodu Vás žádáme o sdělení konkrétního data Vaší akce 

uvedené v Čl. 3 bodě 2. na email eva.rutarova@sumperk.cz nejlépe do 23.03.2018, nejpozději však před 

14 dní před konáním akce. 

 

pořadatel, adresa, IČO: 
název akce: 
místo konání: 
termín: 
 

Všem pořadatelům také doporučujeme před seznámit se s kalendářem plánovaných akcí na webových 

stránkách šumperského informačního centra http://www.sumperk.cz/cs/turista/ziva-brana-jeseniku.html, 

aby tak předešli současnému konání více větších akcí v jednom termínu. 

 

S pozdravem 

 

Mgr. Eva Rutarová 

referentka kultury a vnějších vztahů 

tel.:583388608 

email: eva.rutarova@sumperk.cz 

mailto:eva.rutarova@sumperk.cz

