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Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích
v platném znění.

Zpráva na 21. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 03.05.2017

Obecně závazná vyhláška č. 6/2017, o nočním klidu
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
příloha č_1_přípis MMB
příloha č_3_přehled žádostí o výjimky_noční klid
příloha č_4_upravené
příloha č_2_Vyhlaska c 6_2017 - o nocnim klidu
příloha č_2_Vyhlaska c 6_2017 - o nocnim klidu - přiloha

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Plechlová Jana - právník

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
bere na vědomí
přehled žádostí o stanovení jiné doby nočního klidu v době konání
konkrétních akcí, které tvoří přílohu č. 3 tohoto materiálu,
nesouhlasí
se stanovením dalších výjimečných případů pro vymezení kratší doby
nočního klidu nad rámec výjimečných případů stanovených OZV
č. 6/2017, o nočním klidu, včetně přílohy a
ukládá
OPO ÚMČ BS informovat MMB o přijatém usnesení.

Důvodová zpráva:
OZV o nočním klidu reaguje na vymezení nočního klidu v ust. § 47
odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích: „Dobou nočního klidu
se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou
vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné
společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu
vymezena dobou kratší nebo žádnou.“
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ZMČ BS usnesením ZMČ/2017/20/15 přijatém na 20. ZMČ BS konaném dne
22.3.2017 souhlasilo s textem návrhu OZV o nočním klidu, kdy text
vyhlášky obsahoval stanovení 4 výjimečných událostí celoměstského
významu - Brněnský Majáles, Čarodějáles, ohňostroje Ignis Brunensis
a noc z 31.12. na 1.1. s vymezením doby nočního klidu kratší nebo
žádnou. Pro území MČ Brno-střed bylo schváleno vymezení kratší doby
nočního klidu dne 20.5.2017 z důvodu konání akce koncertu KISS, a to
konkrétně od 23:00 do 6:00 hodin.
ZMČ BS je předložena OZV o nočním klidu opětovně, a to z důvodu
možnosti stanovení konkrétních výjimečných případů pro vymezení
kratší doby nočního klidu na území MČ Brno-střed, které mohou být
zařazeny do přílohy OZV.
Přílohou č. 3 materiálu je přehled doručených žádostí o vymezení
kratší doby nočního klidu v době konání konkrétních akcí. Tyto
žádosti byly podány pořadateli akcí. Jedná se o akce, kde je po 22.
hodině předpokládáno rušení nočního klidu zejména z důvodu produkce
hudby či mluveného slova přes zesilovací reproduktory.
S ohledem na skutečnost, že zákonné zmocnění umožňuje obci omezit
dobu nočního klidu pouze ve výjimečných případech a pro posouzení
výjimečného případu nejsou v zákoně uvedena žádná kritéria, je třeba
brát v úvahu nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 4/16 ze dne 7. 6.
2016 ve věci OZV města Chrastavy, dle kterého se za výjimečný případ
považuje taková událost, kdy je veřejný zájem na dodržování doby
nočního klidu a tedy nerušeného odpočinku v zákonem vymezené
osmihodinové noční době převážen zájmem na udržení místních tradic
a upevňování mezilidských vazeb skrze hlasité noční aktivity.
K omezení nočního klidu by mělo docházet nanejvýš několik dní
v roce, a to tak, aby lidé v obci mohli počet a rozložení
potencionálně probdělých nocí v roce předvídat.
Při projednání vymezení kratší nebo žádné doby nočního klidu je
třeba zohlednit počet výjimečných případů právě s ohledem na
„posuzování
zájmu
na
udržení
místních
tradic
a upevňování
mezilidských vazeb“ a zájmem na nerušený odpočinek. Stanovení doby
nočního klidu kratší nebo žádné v době konání konkrétních akcí je
třeba s ohledem na střet uvedených zájmů zdůvodnit.
Vzhledem k tomu, že OZV o nočním klidu
bude projednána v ZMB dne
20.6.2017, účinnost OZV lze předpokládat od července 2017.
Příloha č. 3 (přehled žádostí) pro informaci obsahuje i žádosti
o vymezení jiné doby nočního klidu v době konání akcí, které
proběhnou do července 2017. Tyto akce nejsou zohledněny v návrhu
přílohy OZV (příloha č. 4 materiálu), a to z důvodu, že pro příští
rok bude OZV znovu aktualizována a nelze předpokládat, že se uvedené
akce budou konat v týchž termínech.
Je na zvážení ZMČ BS, zda bude souhlasit s vymezením jiné doby
nočního klidu pro výjimečné případy (např. dle přílohy č. 3) či
nikoliv.
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Stanoviska dotčených orgánů:
·

Komise
životního
s výsledkem:

prostředí

projednala

dne

22.03.2017

Unesení č. 6/31/2017
Komise
životního
prostředí
doporučuje
trvat
na
zastupitelstva MČ Brna-střed ze
dne 22. 03. 2017 a nedoporučuje udělovat další výjimky.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 1
Usnesení bylo přijato
Bílek
pro

·

Sedláček
pro

Mencl
Izák
Říha
nepřítomen zdržel se pro

Měkyna
pro

Kala
pro

Marková
pro

usnesení

Kubásek
Křikavová Vencálek
nepřítomen pro
nepřítomen

Komise mládeže, kultury a sportu RMČ Brno-střed projednala dne
23.03.2017 s výsledkem:

Usnesení č. 17.28.3.: Komise mládeže, kultury a sportu RMČ Brnostřed, konaná dne
23.03.2017
Bod byl odložen k projednání na příštím zasedání.
Hlasování: pro 9
proti 0
Usnesení bylo přijato.
Schwab
pro

Kalousek
pro

·

Pavelka
omluven

Spurná
pro

Hroudný
pro

zdržel se

Kubějová
nepřítomna

0

Vaníček
pro

Vencálek
pro

Butula
pro

Bílek
pro

Aleš
pro

Komise dopravy a služeb projednala dne 22.3.2017 s výsledkem:

Usnesení č.105/28/1/2017:
Komise dopravy a služeb na svém 28. zasedání konaném dne 4.4.2017
bere na vědomí návrh obecně závazné vyhlášky o nočním klidu
schválený na 20. zasedání ZMČ BS dne 22.3.2017, který tvoří přílohu
č. 2 tohoto materiálu a doporučuje RMČ BS souhlasit
s udělením
výjimky z doby nočního klidu na akci žadatele Ing. Ekart Radim,
24.11.2016: Špilberk open air, Koupaliště Riviéra (18.09.2017
17:00 - 19.09.2017 02:00)
a pověřuje
Odbor dopravy a majetku, Oddělení dopravy ÚMČ BS informovat OPO ÚMČ
BS o přijatých usneseních.
Hlasování: 0

pro,

0 proti, 10

Švachu
la

Ouleh
la

Říha

Vaníč
ek

Zechmeis
ter

Stankovi
č

Huše
k

Stuch
lík

Ručk
a

Chvát
al

Weinber
ger

zdržel
se

zdržel
se

zdržel
se

zdržel
se

zdržel se

nepřítomen

zdržel
se

zdržel
se

zdržel
se

zdržel
se

zdržel se
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Usnesení č.105/28/2/2017:
Komise dopravy a služeb na svém 28. zasedání konaném dne 4.4.2017
bere na vědomí návrh obecně závazné vyhlášky o nočním klidu
schválený na 20. zasedání ZMČ BS dne 22.3.2017, který tvoří přílohu
č. 2 tohoto materiálu a doporučuje RMČ BS souhlasit s udělením
výjimky z doby nočního klidu na akci žadatele MARATON BRNO, z.s.
(Ing. Aleš Čtvrtníček): Noční běh 10/5 mil Brnem (23.09.2017 do
23:00)
a pověřuje
Odbor dopravy a majetku, Oddělení dopravy ÚMČ BS informovat OPO ÚMČ
BS o přijatých usneseních.
Hlasování:
Švachula
pro

8 pro,

Oulehla
pro

Říha
proti

1 proti,
Vaníček
pro

1 zdržel se, usnesení bylo přijato.

Zechmeister
pro

Stankovič
nepřítomen

Hušek
pro

Stuchlík
zdržel
se

Ručka
pro

Chvátal
pro

Weinberger
pro

Usnesení č.105/28/3/2017:
Komise dopravy a služeb na svém 28. zasedání konaném dne 4.4.2017
bere na vědomí návrh obecně závazné vyhlášky o nočním klidu
schválený na 20. zasedání ZMČ BS dne 22.3.2017, který tvoří přílohu
č. 2 tohoto materiálu a doporučuje RMČ BS souhlasit s udělením
výjimky
z doby
nočního
klidu
na
akci
žadatele
Hvězdárna
a planetárium Brno, p.o.: 09.07. - 10.07.2017: Úplňková noc na Kraví
hoře (18:00 - 02:00)
a pověřuje
Odbor dopravy a majetku, Oddělení dopravy ÚMČ BS informovat OPO ÚMČ
BS o přijatých usneseních.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 4 zdržel se, usnesení bylo přijato.
Švachula
pro

Oulehla
pro

Říha
zdržel
se

Vaníček
pro

Zechmeister
pro

Stankovič
nepřítomen

Hušek
pro

Stuchlík
zdržel
se

Ručka
zdržel
se

Chvátal
pro

Usnesení č.105/28/4/2017:
Komise dopravy a služeb na svém 28. zasedání konaném dne 4.4.2017
bere na vědomí návrh obecně závazné vyhlášky o nočním klidu
schválený na 20. zasedání ZMČ BS dne 22.3.2017, který tvoří přílohu
č. 2 tohoto materiálu a doporučuje RMČ BS RMČ BS souhlasit
s udělením výjimky z doby nočního klidu na akci žadatele Hvězdárna
a planetárium Brno, p.o.: 12.08. - 13.08.2017: Noc padajících hvězd
(22:00 - 03:00)
a pověřuje
Odbor dopravy a majetku, Oddělení dopravy ÚMČ BS informovat OPO ÚMČ
BS o přijatých usneseních.
Hlasování:

8 pro, 0 proti, 2 zdržel se, usnesení bylo přijato.
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Weinberger
zdržel se

Švachula
pro

Oulehla
pro

Říha
pro

Vaníček
pro

Zechmeister
pro

Stankovič
nepřítomen

Hušek
pro

Stuchlík
zdržel
se

Ručka
pro

Chvátal
pro

Weinberger
zdržel se

Usnesení č.105/28/5/2017:
Komise dopravy a služeb na svém 28. zasedání konaném dne 4.4.2017
bere na vědomí návrh obecně závazné vyhlášky o nočním klidu
schválený na 20. zasedání ZMČ BS dne 22.3.2017, který tvoří přílohu
č. 2 tohoto materiálu a doporučuje RMČ BS souhlasit s udělením
výjimky z doby nočního klidu na akci žadatele Společně o.p.s.:
MENDEL KNOWS, Mendlovo nám. - areál Augustiniánského opatství
(21.07. - 23.07.2017: 21.07. od 12:00 do 24:00, 22.07. od 9:00 do
24:00)
a pověřuje
Odbor dopravy a majetku, Oddělení dopravy ÚMČ BS informovat OPO ÚMČ
BS o přijatých usneseních.
Hlasování: 8

pro, 0 proti, 2 zdržel se, usnesení bylo přijato.

Švachula
pro

Říha
zdržel
se

Oulehla
pro

Vaníček
pro

Zechmeister
pro

Stankovič
nepřítomen

Hušek
pro

Stuchlík
zdržel
se

Ručka
pro

Chvátal
pro

Weinberger
pro

Usnesení č.105/28/6/2017:
Komise dopravy a služeb na svém 28. zasedání konaném dne 4.4.2017
bere na vědomí návrh obecně závazné vyhlášky o nočním klidu
schválený na 20. zasedání ZMČ BS dne 22.3.2017, který tvoří přílohu
č. 2 tohoto materiálu a doporučuje RMČ BS souhlasit s udělením
výjimky z doby nočního klidu na akci žadatele Společně o.p.s.: Den
otevřených
dveří
Starobrno,
Mendlovo
nám.
areál
pivovaru
(02.09.2017, 12:00-24:00)
a pověřuje
Odbor dopravy a majetku, Oddělení dopravy ÚMČ BS informovat OPO ÚMČ
BS o přijatých usneseních.
Hlasování:
Švachula
pro

6 pro, 0 proti, 4 zdržel se, usnesení bylo přijato.

Oulehla
pro

Říha
zdržel
se

Vaníček
pro

Zechmeister
pro

Stankovič
nepřítomen

Hušek
pro

Stuchlík
zdržel
se

Ručka
zdržel
se

Chvátal
pro

Usnesení č.105/28/7/2017:
Komise dopravy a služeb na svém 28. zasedání konaném dne 4.4.2017
bere na vědomí návrh obecně závazné vyhlášky o nočním klidu
schválený na 20. zasedání ZMČ BS dne 22.3.2017, který tvoří přílohu
č. 2 tohoto materiálu a doporučuje RMČ BS souhlasit s udělením
výjimky
z doby
nočního
klidu
na
akci
žadatele
Hvězdárna
a planetárium Brno, p.o.: 29.09.2017: Noc vědců (18:00 - 24:00)
a pověřuje
Odbor dopravy a majetku, Oddělení dopravy ÚMČ BS informovat OPO ÚMČ
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Weinberger
zdržel se

BS o přijatých usneseních.
Hlasování:
Švachula
pro

·

9 pro, 0 proti, 1 zdržel se, usnesení bylo přijato.

Oulehla
pro

Říha
pro

Vaníček
pro

Zechmeister
pro

Stankovič
nepřítomen

Hušek
pro

Stuchlík
zdržel
se

Ručka
pro

Chvátal
pro

Weinberger
pro

Komise legislativní a organizační RMČ Brno-střed projednala dne
22.3.2017 s výsledkem:

Usnesení č. KLO.31.08
Komise legislativní a organizační na svém 31. zasedání, konaném dne
5. 4. 2017,
bere na vědomí
usnesení ZMČ/2017/20/15 přijaté na 20. ZMČ BS konaném dne 22. 3.
2017, které znělo:
„ZMČ BS projednalo
návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o nočním
klidu, který tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu,
souhlasí
s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o nočním
klidu, který tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu, a
ukládá
OPO ÚMČ BS informovat MMB o přijatém usnesení.“,
bere na vědomí
přehled žádostí o stanovení jiné doby nočního klidu v době konání
konkrétních akcí, které tvoří přílohu č. 3 tohoto materiálu,
souhlasí
se stanovením konkrétních výjimečných případů pro vymezení kratší
doby nočního klidu na území MČ Brno-střed dle přílohy č. 4 tohoto
materiálu s podmínkou co nejmenšího dotčení oblasti MČ Brno-střed
včetně akcí dle návrhu OZV čl. 3 odst. 2 a 3 s výjimkou akcí
„Špilberk open air, Koupaliště Riviéra“ a
doporučuje
RMČ BS doporučit ZMČ BS souhlasit se stanovením konkrétních
výjimečných případů pro vymezení kratší doby nočního klidu na území
MČ Brno-střed dle přílohy č. 4 tohoto materiálu s podmínkou co
nejmenšího dotčení oblasti MČ Brno-střed včetně akcí dle návrhu OZV
čl. 3 odst. 2 a 3 s výjimkou akcí „Špilberk open air, Koupaliště
Riviéra“.
Hlasování: 1 pro, 6 proti, 0 zdržel se, usnesení nebylo přijato.
Dumbrovsk

Bartík Cinka
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Drdla

Hráček Lastoveck

Řepa

Sedlákov

Vaňková

Závodsk
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á
proti

proti

proti

omluven omluven proti

á
omluvena

á
proti proti

omluven
a

ý
pro

Usnesení č. KLO.31.09
Komise legislativní a organizační na svém 31. zasedání, konaném dne
5. 4. 2017,
bere na vědomí
usnesení ZMČ/2017/20/15 přijaté na 20. ZMČ BS konaném dne 22. 3.
2017, které znělo:
„ZMČ BS projednalo
návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o nočním
klidu, který tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu,
souhlasí
s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o nočním
klidu, který tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu, a
ukládá
OPO ÚMČ BS informovat MMB o přijatém usnesení.“,
bere na vědomí
přehled žádostí o stanovení jiné doby nočního klidu v době konání
konkrétních akcí, které tvoří přílohu č. 3 tohoto materiálu,
souhlasí
se stanovením konkrétních výjimečných případů pro vymezení kratší
doby nočního klidu na území MČ Brno-střed takto:
· dne 9.7.2017 (z důvodu konání akce Úplňková noc na Kraví hoře),
vymezení doby nočního klidu: od 02:00 do 06:00 hod.
· dne 21.7.2017 (z důvodu konání akce MENDEL KNOWS), vymezení
doby nočního klidu: od 24:00 do 06:00 hod
· dne 22.7.2017 (z důvodu konání akce MENDEL KNOWS), vymezení
doby nočního klidu: od 24:00 do 06:00 hod.
· dne 12.8.2017 (z důvodu konání akce Noc padajících hvězd),
vymezení doby nočního klidu: od 03:00 do 06:00 hod.
· dne 2.9.2017 (z důvodu konání akce Den otevřených dveří
Starobrno), vymezení doby nočního klidu: od 24:00 do 06:00 hod.
· dne 18.09.2017 (z důvodu konání akce Špilberk open air),
vymezení doby nočního klidu: od 02:00 do 06:00 hod.
· dne 23.9.2017 (z důvodu konání akce Noční běh 10/5 mil Brnem),
vymezení doby nočního klidu: od 23:00 do 06:00 hod.
· dne 6.10.2017 (z důvodu konání akce Noc vědců), vymezení doby
nočního klidu: od 24:00 do 06:00 hod.
· dne 30.6.2017 (z důvodu konání akce Špilberk open air),
vymezení doby nočního klidu: od 05:00 do 06:00 hod,
to vše pro území MČ Brno-střed a

doporučuje
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RMČ BS doporučit ZMČ BS souhlasit se stanovením konkrétních
výjimečných případů pro vymezení kratší doby nočního klidu na území
MČ Brno-střed takto:
·

dne 9.7.2017 (z důvodu konání akce Úplňková noc na Kraví hoře),
vymezení doby nočního klidu: od 02:00 do 06:00 hod.
· dne 21.7.2017 (z důvodu konání akce MENDEL KNOWS), vymezení
doby nočního klidu: od 24:00 do 06:00 hod
· dne 22.7.2017 (z důvodu konání akce MENDEL KNOWS), vymezení
doby nočního klidu: od 24:00 do 06:00 hod.
· dne 12.8.2017 (z důvodu konání akce Noc padajících hvězd),
vymezení doby nočního klidu: od 03:00 do 06:00 hod.
· dne 2.9.2017 (z důvodu konání akce Den otevřených dveří
Starobrno), vymezení doby nočního klidu: od 24:00 do 06:00 hod.
· dne 18.09.2017 (z důvodu konání akce Špilberk open air),
vymezení doby nočního klidu: od 02:00 do 06:00 hod.
· dne 23.9.2017 (z důvodu konání akce Noční běh 10/5 mil Brnem),
vymezení doby nočního klidu: od 23:00 do 06:00 hod.
· dne 6.10.2017 (z důvodu konání akce Noc vědců), vymezení doby
nočního klidu: od 24:00 do 06:00 hod.
· dne 30.6.2017 (z důvodu konání akce Špilberk open air),
vymezení doby nočního klidu: od 05:00 do 06:00 hod,
to vše pro území MČ Brno-střed.

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 2 zdržel se, usnesení nebylo přijato.

Dumbrovsk
á
zdržela
se

Bartík Cinka
pro

pro

Čermák

Drdla

Hráček Lastoveck
á
omluven omluven pro
omluvena

Řepa
pro

Sedlákov
á
pro

Vaňková
omluven
a

Závodsk
ý
zdržel
se

Usnesení č. KLO.31.10

Komise legislativní a organizační na svém 31. zasedání, konaném dne
5. 4. 2017,

bere na vědomí
usnesení ZMČ/2017/20/15 přijaté na 20. ZMČ BS konaném dne 22. 3.
2017, které znělo:
„ZMČ BS projednalo
návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města
klidu, který tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu,

Brna

o nočním

souhlasí
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s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o nočním
klidu, který tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu, a
ukládá
OPO ÚMČ BS informovat MMB o přijatém usnesení.“,

bere na vědomí
přehled žádostí o stanovení jiné doby nočního klidu v době konání
konkrétních akcí, které tvoří přílohu č. 3 tohoto materiálu,

souhlasí
se stanovením konkrétních výjimečných případů pro vymezení kratší
doby nočního klidu na území MČ Brno-střed takto:
·

dne 9.7.2017 (z důvodu konání akce Úplňková noc na Kraví hoře),
vymezení doby nočního klidu: od 02:00 do 06:00 hod.
· dne 21.7.2017 (z důvodu konání akce MENDEL KNOWS), vymezení
doby nočního klidu: od 24:00 do 06:00 hod
· dne 22.7.2017 (z důvodu konání akce MENDEL KNOWS), vymezení
doby nočního klidu: od 24:00 do 06:00 hod.
· dne 12.8.2017 (z důvodu konání akce Noc padajících hvězd),
vymezení doby nočního klidu: od 03:00 do 06:00 hod.
· dne 2.9.2017 (z důvodu konání akce Den otevřených dveří
Starobrno), vymezení doby nočního klidu: od 24:00 do 06:00 hod.
· dne 18.09.2017 (z důvodu konání akce Špilberk open air),
vymezení doby nočního klidu: od 02:00 do 06:00 hod.
· dne 23.9.2017 (z důvodu konání akce Noční běh 10/5 mil Brnem),
vymezení doby nočního klidu: od 23:00 do 06:00 hod.
· dne 6.10.2017 (z důvodu konání akce Noc vědců), vymezení doby
nočního klidu: od 24:00 do 06:00 hod.,
to vše pro území MČ Brno-střed a

doporučuje
RMČ BS doporučit ZMČ BS souhlasit se stanovením konkrétních
výjimečných případů pro vymezení kratší doby nočního klidu na území
MČ Brno-střed takto:
·
·
·
·

dne 9.7.2017 (z důvodu konání akce Úplňková noc na Kraví hoře),
vymezení doby nočního klidu: od 02:00 do 06:00 hod.
dne 21.7.2017 (z důvodu konání akce MENDEL KNOWS), vymezení
doby nočního klidu: od 24:00 do 06:00 hod
dne 22.7.2017 (z důvodu konání akce MENDEL KNOWS), vymezení
doby nočního klidu: od 24:00 do 06:00 hod.
dne 12.8.2017 (z důvodu konání akce Noc padajících hvězd),
vymezení doby nočního klidu: od 03:00 do 06:00 hod.
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·

dne 2.9.2017 (z důvodu konání akce Den otevřených dveří
Starobrno), vymezení doby nočního klidu: od 24:00 do 06:00 hod.
· dne 18.09.2017 (z důvodu konání akce Špilberk open air),
vymezení doby nočního klidu: od 02:00 do 06:00 hod.
· dne 23.9.2017 (z důvodu konání akce Noční běh 10/5 mil Brnem),
vymezení doby nočního klidu: od 23:00 do 06:00 hod.
· dne 6.10.2017 (z důvodu konání akce Noc vědců), vymezení doby
nočního klidu: od 24:00 do 06:00 hod.,
to vše pro území MČ Brno-střed.
Hlasování: 5 pro, 1 proti, 1 zdržel se, usnesení nebylo přijato.

Dumbrovsk
á
pro

Bartík Cinka
pro

Čermák

Drdla

Hráček Lastoveck
á
zdržel omluven omluven pro
omluvena
se

Řepa
pro

Sedlákov
á
pro

Vaňková
omluven
a

Závodsk
ý
proti

 132. RMČ BS projednala dne 24.4.2017 s výsledkem:
RMČ/2017/132/113 Návrh obecně závazné vyhlášky o nočním klidu
RMČ BS na 132. schůzi, konané dne 24.04.2017,
bere na vědomí
usnesení ZMČ/2017/20/15 přijaté na 20. ZMČ BS konaném dne 22.3.2017,
které znělo:
„ZMČ BS projednalo
návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o nočním
klidu, který tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu,
souhlasí
s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o nočním
klidu, který tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu, a
ukládá
OPO ÚMČ BS informovat MMB o přijatém usnesení.“,
bere na vědomí
přehled žádostí o stanovení jiné doby nočního klidu v době konání
konkrétních akcí, které tvoří přílohu č. 3 tohoto materiálu,
nesouhlasí

se stanovením dalších výjimečných případů
pro vymezení kratší doby nočního klidu nad
rámec výjimečných případů stanovených OZV
č. 6/2017, o nočním klidu, včetně přílohy,
doporučuje
ZMČ BS nesouhlasit se stanovením dalších výjimečných případů pro
vymezení kratší doby nočního klidu nad rámec výjimečných případů
stanovených OZV č. 6/2017, o nočním klidu, včetně přílohy a
ukládá
OPO ÚMČ BS materiál předložit na nejbližší zasedání ZMČ BS.
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Termín:
ihned
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík

Bořecký

Butula

Doležel

Dumbrovská

Dvořák

pro

pro

pro

pro

pro

pro

Vytvořeno 26.04.2017 14:09:55

Flamikov
á
pro

Landa

Oplatek

Schwab

Švachula

pro

pro

pro

pro
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MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ, MALINOVSKÉHO NÁM. 3, 601 67 BRNO

VÁŠ DOPIS ČJ.:
ZE DNE:
NAŠE ČJ.:
SPIS. ZN.:

MMB/0061725/2017

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

Mgr. Kozel
542 173 081

DATUM:
POČET LISTŮ:

2017-02-07
1

Tajemnicím a tajemníkům úřadů
městských částí

kozel.martin@brno.cz

Návrh obecně závazné vyhlášky o nočním klidu
Vážená paní tajemnice,
vážený pane tajemníku,
Magistrát města Brna, Odbor vnitřních věcí, nově připravuje obecně závaznou vyhlášku
statutárního města Brna o nočním klidu.
Doba nočního klidu je upravena v § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů. Toto ustanovení zároveň obsahuje zmocnění pro obce stanovit obecně
závaznou vyhláškou výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné
akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.
Stanovení doby nočního klidu ve vyhlášce odlišně od zákonné úpravy platí obecně pro všechny
subjekty v územním obvodu obce, nikoli pouze na účastníky určité akce. Výjimka se tedy
nevztahuje na akce samotné, pomocí určitých společenských akcí se pouze konkretizuje den, kdy je
doba nočního klidu omezena. V důsledku to znamená, že veškeré hlučné projevy na vyhláškou
vymezeném území obce jsou legální a nelze je postihovat.
Zákonné zmocnění umožňuje obci omezit dobu nočního klidu pouze ve výjimečných případech. Pro
posouzení výjimečného případu nejsou v zákoně uvedena žádná kritéria, vychází se proto z nálezu
Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 4/16 ze dne 7. 6. 2016 ve věci OZV města Chrastavy, dle kterého se
za výjimečný případ považuje taková událost, kdy je veřejný zájem na dodržování doby nočního
klidu a tedy nerušeného odpočinku v zákonem vymezené osmihodinové noční době převážen
zájmem na udržení místních tradic a upevňování mezilidských vazeb skrze hlasité noční aktivity.
K omezení nočního klidu by mělo docházet nanejvýš několik dní v roce, a to tak, aby lidé v obci
mohli počet a rozložení potencionálně probdělých nocí v roce předvídat. Nelze stanovovat výjimky
pro delší časové období (např. od 1. 6. do 1. 7.), dobu nočního klidu nelze ani prodloužit.
Výjimečné případy lze ve vyhlášce stanovit
 konkrétním datem
 datovatelným obdobím
 událostí, jejíž datum je vzhledem k místním tradicím předvídatelné

Nutno doplnit, že úpravu doby nočního klidu nelze zaměňovat s podmínkami pro pořádání
veřejnosti přístupných sportovních a kulturních akcí, které statutární město Brno upravuje
v obecně závazné vyhlášce č. 20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení
veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku. Tato
vyhláška je vydána na základě zmocnění v ustanovení § 10 písm. b) zákona o obcích a stanovuje
mimo jiné dobu konání veřejnosti přístupných podniků, konaných na veřejných prostranstvích
a venkovních prostorách (doba konání – od 7:00 do 22:00 hod., v den, po kterém následuje den
pracovního klidu od 7:00 do 24:00 hod.). Z této povinnosti je možné udělit výjimku ze strany RMČ,
která se však vztahuje pouze na dobu pořádání podniku a nemá žádný vliv na dobu nočního klidu.
I při pořádání takových podniků musí být noční klid zachováván.
V přiloženém návrhu vyhlášky je stanoveno omezení nočního klidu pouze pro čtyři výjimečné
události celoměstského významu – Brněnský Majáles, Čarodějáles (noční klid bude až od 2:00
do 6:00 hodin na území městských částí Brno-střed, Brno-Nový Lískovec, Brno-Starý Lískovec a
Brno-Bohunice), ohňostroje Ignis Brunensis (noční klid bude až od 24:00 do 6:00 hodin na území
městských částí Brno-střed, Brno-Bystrc, Brno-Kníničky, Brno-Komín, Brno-Jundrov a BrnoŽebětín) a noc z 31. prosince na 1. ledna (na území celého města nebude noční klid stanoven).
Omezení nočního klidu je tedy vztaženo jen na ty městské části, na které, dle našeho názoru, může
mít hluk z předmětných akcí dopad.
Vzhledem ke skutečnosti, že vyhláška bude předložena na dubnové zasedání ZMB, žádám Vás,
abyste Odboru vnitřních věcí Magistrátu města Brna zaslali připomínky k zapracování
do vyhlášky ihned poté, co budou projednány Vaším zastupitelstvem (i prostřednictvím
emailu), nejpozději však do 15. 3. 2017.
Záměrem města je umožnit městským částem navrhovat výjimečné případy pro omezení doby
nočního klidu. Pokud tedy nebude Vaše městská část schopna projednat své návrhy do 15. 3. 2017,
je předkladatel připraven předložit do ZMB konaného dne 20. 6. 2017 návrh novely vyhlášky se
zapracováním připomínek městských částí, pokud budou OVV MMB předloženy do 28. 4. 2017
a, bude-li to potřebné, připravit pro prosincové jednání ZMB další novelu upravující stav pro rok
2018.
Současně Vás žádáme, abyste v případě, že se domníváte, že akce Brněnský Majáles, Čarodějáles
nebo ohňostroje Ignis Brunensis mohou reálně ohrozit noční klid ve Vaší městské části, nám tuto
skutečnost v této lhůtě sdělili (toto bude do vyhlášky doplněno).
Závěrem upozorňujeme, že se musí jednat o opravdu mimořádné události. Je nezbytné, aby
jednotlivé návrhy obsahovaly Vaše zdůvodnění, proč je navrhovaná událost natolik výjimečná,
že převažuje zájem na udržení místních tradic a upevňování mezilidských vazeb skrze hlasité noční
aktivity nad veřejným zájmem na dodržování nočního klidu (viz výše citovaný nález Ústavního
soudu sp. zn. Pl. ÚS 4/16). Současně žádáme o sdělení, kterých městských částí se dle Vašeho
názoru hluk z Vámi navrhované akce může dotknout, a o stanovení návrhu doby nočního klidu
v den konání akce.
Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem

otisk razítka
Mgr. Jaroslava Slámová
vedoucí Odboru vnitřních věcí
Příloha
Návrh vyhlášky

Doručené žádosti o udělení výjimky z doby nočního klidu
1)
2)
3)
4)
5)

Ing. Ekart Radim: Špilberk open air, Koupaliště Riviéra (18.09.2017 17:00 – 19.09.2017 02:00)
MARATON BRNO, z.s. (Ing. Aleš Čtvrtníček): Noční běh 10/5 mil Brnem (23.09.2017 do 23:00)
Hvězdárna a planetárium Brno, p.o.: 09.07. - 10.07.2017: Úplňková noc na Kraví hoře (18:00 – 02:00)
Hvězdárna a planetárium Brno, p.o.: 12.08. - 13.08.2017: Noc padajících hvězd (22:00 – 03:00)
Společně o.p.s.: MENDEL KNOWS, Mendlovo nám. - areál Augustiniánského opatství: 21. - 23.07.2017:
21.07. od 12:00 do 24:00, 22.07. od 9:00 do 24:00.
6) Společně o.p.s.: Den otevřených dveří Starobrno, Mendlovo nám. – areál pivovaru (02.09.2017, 12:0024:00)
7) Hvězdárna a planetárium Brno, p.o.: 6.10.2017: Noc vědců (18:00 – 24:00)

8) MMB, Odbor kultury
- 19. - 20.05.2017 PonavaFest, park Lužánky (oba dny konec akce ve 24:00)
9) Centrum experimentálního divadla, p.o.: 23.06. – 28.06.2017: festival Provázek na hrad! (akce bude
vždy ukončena nejpozději do 01:00)
10) Ing. Ekart Radim: Špilberk open air, vnitřní prostory nádvoří hradu Špilberk (30.06.2017 20:00 –
01.07.2017 05:00)
11) Mgr. Veselý Otakar: Kamenka open (23.06.2017-25.06.2017: 23.06. do 00:00, 25.06. do 02:00)
12) Mgr. Kateřina Bílková – GOVA: Špilberk Food Festival, prostory hradu Špilberk (16.06.201718.06.2017: 16.06. 18:00 - 17.06. do 02:00, 17.06. 18:00 - 18.06. do 02:00)
13) GLANC, s.r.o: DIVOKEJ BILL koncert, hrad Špilberk (12.06.2017 do 24:00)
14) TIC: Meeting Brno (19.05.-28.05.2017– každý den do 23:00 hod.)
15) Tomáš Viktořík: 06.05.2017: Utubering 2017 (09:00 – 24:00)
16) GLANC, s.r.o.: 24.6.2017 do 24:00: Brněnský trosečník, Riviéra

Stanovení případů, při nichž je doba nočního klidu na části území statutárního města
Brna vymezena dobou kratší nebo žádnou

Stanovené případy

Vymezení doby nočního Určené území
klidu
dne 20.05.2017 (z důvodu od 23:00 do 6:00 hod.
území MČ Brno-střed
konání akce KISS koncert)
již schváleno na 20. ZMČ
BS
dne 9.7.2017
od 02:00 do 06:00 hod.
území MČ Brno-střed
(z důvodu konání akce Úplňková
noc na Kraví hoře)

od 24:00 do 06:00 hod

území MČ Brno-střed

od 24:00 do 06:00 hod.

území MČ Brno-střed

od 03:00 do 06:00 hod.

území MČ Brno-střed

od 24:00 do 06:00 hod.

území MČ Brno-střed

dne 18.09.2017
od 02:00 do 06:00 hod.
(z důvodu konání akce Špilberk

území MČ Brno-střed

dne 21.7.2017
(z důvodu konání akce MENDEL
KNOWS)

dne 22.7.2017
(z důvodu konání akce MENDEL
KNOWS)

Dne 12.8.2017
(z důvodu konání
padajících hvězd)

akce

Noc

(z důvodu konání akce
otevřených dveří Starobrno)

Den

dne 2.9.2017

open air)

dne 23.9.2017

od 23:00 do 06:00 hod.

území MČ Brno-střed

od 24:00 do 06:00 hod.

území MČ Brno-střed

(z důvodu konání akce Noční běh
10/5 mil Brnem)

dne 6.10.2017
(z důvodu konání akce Noc vědců)

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
PŘÍLOHA
obecně závazné vyhlášky č. 6/2017, o nočním klidu

Stanovení případů, při nichž je doba nočního klidu na části území statutárního města
Brna vymezena dobou kratší nebo žádnou
Stanovené případy

Termín

Vymezení doby
nočního klidu

Určené území, na
kterém je doba nočního
klidu vymezena odlišně
od zákonné úpravy

Čarodějáles

28. a 29. 4. 2017

od 2:00 do 6:00 hod.

Hasičské pálení čarodějnic v
Holáskách
Pálení čarodějnic v
Bohunicích
Pálení čarodějnic v
Bosonohách
Pálení čarodějnic v
Černovicích
Pálení čarodějnic v Chrlicích

30. 4. 2017

od 2:00 do 6:00 hod.

30. 4. 2017

od 2:00 do 6:00 hod.

30. 4. 2017

od 2:00 do 6:00 hod.

30. 4. 2017

od 2:00 do 6:00 hod.

30. 4. 2017

od 2:00 do 6:00 hod.

Pálení čarodějnic v Žebětíně

30. 4. 2017

od 1:00 do 6:00 hod.

Brněnský Majáles

6. 5. 2017

od 2:00 do 6:00 hod.

Bosonožské Mladé hody

6. a 7. 5. 2017

od 1:00 do 6:00 hod.

Studentský majáles
TIC: Meeting Brno

12. 5. 2017
19.–28. 5. 2017

od 2:00 do 6:00 hod.
od 23:00 do 6:00 hod.

Dobrý den v Bystrci

20. 5. 2017

od 24:00 do 6:00 hod.

Koncert kapely KISS

20. 5. 2017

od 23:00 do 6:00 hod

Ohňostroj Ignis Brunensis

26. 5. 2017

od 24:00 do 6:00 hod

Harock Fest v Ivanovicích

27. 5. 2017

od 2:00 do 6:00 hod.

Ohňostroj Ignis Brunensis

3. 6. 2017

od 24:00 do 6:00 hod.

Ohňostroj Ignis Brunensis

7. 6. 2017

od 24:00 do 6:00 hod.

Ohňostroj Ignis Brunensis

10. 6. 2017

od 24:00 do 6:00 hod.

území městských částí Brnostřed, Brno-Nový Lískovec,
Brno-Starý Lískovec, BrnoBohunice, Brno-Kohoutovice
území městských částí BrnoTuřany, Brno-Chrlice
území městské části BrnoBohunice
území městské části BrnoBosonohy
území městské části BrnoČernovice
území městské části BrnoChrlice
území městské části BrnoŽebětín
území městských částí Brnostřed, Brno-Nový Lískovec,
Brno-Starý Lískovec a BrnoBohunice, Brno-Kohoutovice
území městské části BrnoBosonohy
území městské části Brno-jih
území městské části Brnostřed
území městské části BrnoBystrc
území městské části Brnostřed
území městské části Brnostřed
území městské části BrnoIvanovice
území městských částí BrnoBystrc, Brno-Kníničky, BrnoKomín, Brno-Jundrov, BrnoKohoutovice, Brno-Žebětín
území městských částí BrnoBystrc, Brno-Kníničky, BrnoKomín, Brno-Jundrov, BrnoKohoutovice, Brno-Žebětín
území městských částí BrnoBystrc, Brno-Kníničky, BrnoKomín, Brno-Jundrov, BrnoKohoutovice, Brno-Žebětín
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Pivní slavnosti v Bohunicích

10. 6. 2017

od 2:00 do 6:00 hod.

Ohňostroj Ignis Brunensis

14. 6. 2017

od 24:00 do 6:00 hod.

Den Husovic (husovické
hody)
Letní noc v Ivanovicích

17. 6. 2017

od 1:00 do 6:00 hod.

17. 6. 2017

od 2:00 do 6:00 hod.

Ohňostroj Ignis Brunensis

17. 6. 2017

od 24:00 do 6:00 hod.

Obrfest v Maloměřicích a
Obřanech
Slavnosti ořešínského léta

17. 6. 2017

od 24:00 do 6:00 hod.

17. 6. 2017

od 2:00 do 6:00 hod.

Černovická letní show

23. 6. 2017

od 2:00 do 6:00 hod.

Veselé prázdniny v
Žabovřeskách
Chrlické hody

23. 6. 2017

od 4:00 do 6:00 hod

23.–25. 6. 2017

od 3:00 do 6:00 hod.

Netradiční hasičské hody
v Brněnských Ivanovicích
Ohňostroj Ignis Brunensis

24. 6. 2017

od 2:00 do 6:00 hod.

24. 6. 2017

od 24:00 do 6:00 hod.

Pivní slavnosti v Žebětíně

24. 6. 2017

od 1:00 do 6:00 hod.

Bystrcké hody

24. a 25. 6. 2017

od 24:00 do 6:00 hod.

Letní noc v Rakovcích

30. 6. 2017

od 2:00 do 6:00 hod.

Rockové chrlení

29. 7. 2017

od 2:00 do 6:00 hod.

Sudoval v Bosonohách

29. 7. 2017

od 2:00 do 6:00 hod.

Kmochovka – street party
v Maloměřicích a Obřanech
Tradiční Bartolomějské
hody v Tuřanech
Bartolomějské hody v
Ivanovicích
Václavské hody ve
Dvorskách
Slovácké hody v Jundrově

26. 8. 2017

od 24:00 do 6:00 hod.

25. a 26. 8. 2017

od 2:00 do 6:00 hod.

26. 8. 2017

od 2:00 do 6:00 hod.

26. 8. 2017

od 2:00 do 6:00 hod.

26. 8. 2017
27. 8. 2017
2. 9. 2017

od 2:00 do 6:00 hod.
od 24:00 do 6:00 hod.
od 2:00 do 6:00 hod.

2. a 3. 9. 2017

od 3:00 do 6:00 hod.

8. a 9. 9. 2017

od 2:00 do 6:00 hod.

8. a 9. 9. 2017

od 3:00 do 6:00 hod.

Krojované slavnosti v
Chrlicích
Líšeňské hody
Černovické hody – taneční
zábavy
Jehnické hody

území městské části BrnoBohunice
území městských částí BrnoBystrc, Brno-Kníničky, BrnoKomín, Brno-Jundrov, BrnoKohoutovice, Brno-Žebětín
území městské části Brnosever
území městské části BrnoIvanovice
území městských částí BrnoBystrc, Brno-Kníničky, BrnoKomín, Brno-Jundrov, BrnoKohoutovice, Brno-Žebětín
území městské části BrnoMaloměřice a Obřany
území městských částí BrnoOřešín, Brno-Jehnice
území městské části BrnoČernovice
území městské části BrnoŽabovřesky
území městské části BrnoChrlice
území městské části BrnoTuřany
území městské části Brnostřed
území městské části BrnoŽebětín
území městské části BrnoBystrc
území městských částí BrnoOřešín, Brno-Jehnice
území městské části BrnoChrlice
území městské části BrnoBosonohy
území městské části BrnoMaloměřice a Obřany
území městských částí BrnoTuřany, Brno-Chrlice
území městské části BrnoIvanovice
území městské části BrnoTuřany
území městské části BrnoJundrov
území městské části BrnoChrlice
území městské části BrnoLíšeň
území městské části BrnoČernovice
území městských částí BrnoJehnice, Brno-Ořešín
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Výročí 780 let Bosonoh

9. 9. 2017

od 2:00 do 6:00 hod.

Burčákové slavnosti v
Chrlicích
Kácení máje v Ivanovicích

16. 9. 2017

od 2:00 do 6:00 hod.

16. 9. 2017

od 2:00 do 6:00 hod.

Obřanské Svatováclavské
hody
Soběšické hody

23. 9. 2017

od 24:00 do 6:00 hod.

23. 9. 2017

od 1:00 do 6:00 hod.

Medlánecké svatováclavské
hodové slavnosti
Tradiční svatováclavské
hody v Ořešíně
Svatováclavské hody v
Žabovřeskách
Tuřanské hody

23. a 24. 9. 2017

od 2:00 do 6:00 hod.

23. a 24. 9. 2017

od 2:00 do 6:00 hod.

24. 9. 2017

od 4:00 do 6:00 hod.

14. 10. 2017

od 2:00 do 6:00 hod.

území městské části
Bosonohy
území městské části
Chrlice
území městské části
Ivanovice
území městské části
Maloměřice a Obřany
území městské části
sever
území městské části
Medlánky
území městských částí
Ořešín, Brno-Jehnice
území městské části
Žabovřesky
území městské části
Tuřany

BrnoBrnoBrnoBrnoBrnoBrnoBrnoBrnoBrno-
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