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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 17. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 02.11.2016

Námitka proti zápisu z 16. ZMČ BS konaného dne 14.9.2016 - aktualizace
OZV statutárního města Brna č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na
veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
Příloha č 1 - Námitka
Příloha č. 2 - Obecně závazná vyhláška č. 5 2010
Příloha č. 3 - Dopis primátora

Materiál předkládá:

Sodomka Jiří, Ing. Mgr. - vedoucí OPO

Materiál zpracoval:

Plechlová Jana - právník

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
bere na vědomí
námitku proti zápisu z 16. ZMČ BS konaného dne 14.9.2016, která
tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,
nevyhovuje
námitce proti zápisu z 16. ZMČ BS konaného dne 14.9.2016, která
tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,
revokuje
usnesení č. ZMČ/2016/16/27-1 a usnesení č. ZMČ/2016/16/27-2 přijaté
na 16. zasedání konaném dne 14.9.2016,
souhlasí
se změnou přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky statutárního města
Brna
č. 5/2010,
o zákazu
požívání
alkoholu
na
veřejných
prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek, spočívající v doplnění
dosavadního textu přílohy č. 1 ve výčtu ulic a náměstí o „Uličku
Václava Havla“,
souhlasí
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se změnou přílohy č. 2 obecně závazné vyhlášky statutárního města
Brna
č. 5/2010,
o zákazu
požívání
alkoholu
na
veřejných
prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek, spočívající v:
- doplnění dosavadního textu přílohy č. 2 novým textem:
"Festival U jednoho stolu
Noc kostelů
Rozsvěcení vánočního stromu na Mendlově náměstí“
- nahrazení textu "Vánoce na Zelňáku" textem "Advent na Zelňáku",
text "Vánoce na Moraváku" textem "Advent na Moraváku", text "Den
radnice Brno-střed" textem "Otevřená radnice MČ Brno-střed",
- vypuštění dosavadního textu přílohy č. 2 takto:
"Ježibabí slet a čarodějný rej
Kuličkiáda a další radovánky s lecčím kulatým
Bezpečiáda
Cyklohrátky na Kraví hoře
Dětský den
Kdo si hraje, nezlobí
Zvířátkiáda
Drakiáda Brna-střed" a
ukládá
Odboru právnímu a organizačnímu ÚMČ Brno-střed vyrozumět o přijatém
usnesení Odbor vnitřních věcí MMB.

Důvodová zpráva:
Dne 24.10.2016 byla starostovi MČ Brno-střed doručena námitka proti
zápisu ze 16. zasedání ZMČ BS konaného dne 14.9.2016. Vznesená
námitka směřovala proti duplicitním usnesením č. ZMČ/2016/16/27-1
a ZMČ/2016/16/27-2 přijatým na 16. zasedání ZMČ BS. Jedná se o dvě
totožná usnesení přijatá k bodu „Aktualizace obecně závazné vyhlášky
statutárního města Brna č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na
veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek“. Je namítána
zmatečnost uvedených usnesení z důvodu jejich duplicity.
Dle ust. § 95 odst. 2 zákona o obcích „O námitkách člena
zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání
zastupitelstva obce“.
Vzhledem k tomu, že vznesená námitka zmatečnosti dvou přijatých
usnesení
nesměřuje
vůči
zápisu
jako
takovému,
neboť
zápis
zaznamenává faktický průběh zasedání zastupitelstva včetně průběhu
a výsledku hlasování a přijatých usnesení, je navrhováno vznesené
námitce proti zápisu nevyhovět, tj. zápis z 16. zasedání ZMČ BS není
možné na základě vznesené námitky měnit či doplňovat.
S ohledem na skutečnost, že byla namítnuta zmatečnost obou přijatých
usnesení
v rámci
bodu
„Aktualizace
obecně
závazné
vyhlášky
statutárního města Brna č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na
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veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek“, pro odstranění
pochybností o možné zmatečnosti obou duplicitních usnesení bude ZMČ
BS předložen znovu k projednání bod „Aktualizace obecně závazné
vyhlášky statutárního města Brna č. 5/2010, o zákazu požívání
alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek“
s návrhem na revokaci usnesení č. ZMČ/2016/16/27-1 a ZMČ/2016/16/272 přijatých na 16. zasedání ZMČ BS a návrhem na přijetí nového
usnesení k uvedenému bodu jednání.
Přehled přijatých usnesení:
Usnesení ZMČ/2016/16/27-1 Aktualizace obecně závazné vyhlášky
statutárního města Brna č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na
veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek
ZMČ BS na 16. zasedání, konaném dne 14.09.2016,
souhlasí
se změnou přílohy č. 1 o doplnění dosavadního textu přílohy
ve výčtu ulic a náměstí o Uličku Václava Havla a se změnou
přílohy č. 2 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna
č. 5/2010,
o zákazu
požívání
alkoholu
na
veřejných
prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek, spočívající
v:
- doplnění dosavadního textu přílohy č. 2 novým textem:
"Den náborů
Festival U jednoho stolu
Noc kostelů
Rozsvěcení vánočního stromu na Mendlově náměstí",
- nahrazení textu "Vánoce na Zelňáku" textem "Advent na Zelňáku",
text "Vánoce na Moraváku" textem "Advent na Moraváku", text "Den
radnice Brno-střed" textem "Otevřená radnice MČ Brno-střed",
- vypuštění dosavadního textu přílohy č. 2 takto:
"Léto v centru
Sportovní dny
Ježibabí slet a čarodějný rej
Kuličkiáda a další radovánky s lecčím kulatým
Bezpečiáda
Cyklohrátky na Kraví hoře
Dětský den
Kdo si hraje, nezlobí
Zvířátkiáda
Drakiáda Brna-střed" a
ukládá
Odboru právnímu a organizačnímu ÚMČ Brno-střed vyrozumět o přijatém
usnesení Odbor vnitřních věcí MMB.
Termín: ihned
Hlasování: 23 pro, 1 proti, 4 zdržel se, 11 nehlasoval
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Usnesení bylo přijato.

Usnesení ZMČ/2016/16/27-2 Aktualizace obecně závazné vyhlášky
statutárního města Brna č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na
veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek
ZMČ BS na 16. zasedání, konaném dne 14.09.2016,
souhlasí
se změnou přílohy č. 1 o doplnění dosavadního textu přílohy ve výčtu
ulic a náměstí o Uličku Václava Havla a se změnou přílohy č. 2
obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 5/2010, o zákazu
požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení
místních
záležitostí
veřejného
pořádku,
ve
znění
pozdějších
vyhlášek, spočívající v:
- doplnění dosavadního textu přílohy č. 2 novým textem:
"Den náborů
Festival U jednoho stolu
Noc kostelů
Rozsvěcení vánočního stromu na Mendlově náměstí",
- nahrazení textu "Vánoce na Zelňáku" textem "Advent na Zelňáku",
text "Vánoce na Moraváku" textem "Advent na Moraváku", text "Den
radnice Brno-střed" textem "Otevřená radnice MČ Brno-střed",
- vypuštění dosavadního textu přílohy č. 2 takto:
"Léto v centru
Sportovní dny
Ježibabí slet a čarodějný rej
Kuličkiáda a další radovánky s lecčím kulatým
Bezpečiáda
Cyklohrátky na Kraví hoře
Dětský den
Kdo si hraje, nezlobí
Zvířátkiáda
Drakiáda Brna-střed" a
ukládá
Odboru právnímu a organizačnímu ÚMČ Brno-střed vyrozumět o přijatém
usnesení Odbor vnitřních věcí MMB.
Termín: ihned
Hlasování: 23 pro, 2 proti, 5 zdržel se, 9 nehlasoval
Usnesení k bodu 27 bylo přijato.
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Námitka proti zápisu z 16. ZMČ BS konaného dne 14.9.2016

Vážený pane starosto,
touto cestou vznáším námitku proti zápisu z 16. zastupitelstva MČ Brno-střed konaného dne
14.9.2016 a to z důvodu duplicity přijatých usnesení v rámci bodu „Aktualizace obecně
závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na veřejných
prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění
pozdějších vyhlášek“.
V rámci uvedeného bodu byla přijata dvě totožná usnesení, mám za to, že existence dvou
totožných usnesení zakládá jejich zmatečnost.
Navrhuji, aby zastupitelstvo MČ Brno-střed shledalo vznesenou námitku důvodnou, zrušilo
usnesení č. ZMČ/2016/16/27-1 a ZMČ/2016/16/27-2 přijaté na 16. zasedání konaném dne
14.9.2016 a znovu projednalo bod „Aktualizace obecně závazné vyhlášky statutárního města
Brna č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek.“

S pozdravem

Bc. Matěj Hollan, zastupitel MČ Brno-střed

Příloha materiálu č. 1
5/2010
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNO
O zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
Změna: 9/2011
Změna: 6/2013
Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z5/034. zasedání konaném dne 18. května 2010 v souladu s § 10 písm. a) a v
souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),1 ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku (dále jen "vyhláška"):
Čl.1
(1) Požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství je činností, jež by mohla ve statutárním městě Brně narušit veřejný
pořádek nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.
(2) Na území statutárního města Brna se zakazuje požívání alkoholických nápojů na těchto veřejných prostranstvích 2:
a) na veřejných prostranstvích stanovených v příloze č. 1 této vyhlášky;
b) na sportovištích, dětských hřištích a pískovištích, která jsou přístupná bez omezení, a v okruhu 50 m od nich;
c) v okruhu 50 m od škol a školských zařízení,
d) v okruhu 50 m od hřbitovů a kostelů;
e) v okruhu 50 m od zdravotnických zařízení;
f) v prostoru nástupních ostrůvků městské hromadné dopravy;
g) v prostoru nástupišť městské hromadné dopravy umístěných u hrany chodníku, a to 2 m před označníkem ve směru jízdy a 30 metrů od
označníku do prostoru nástupiště v celé šíři chodníku;
h) v okruhu 100 m od obchodních domů, obchodních center a obchodních středisek.
Čl.2
(1) Zákaz požívání alkoholu se nevztahuje na veřejná prostranství uvedená v čl. 1 odst. (2):
a) ve dnech 31. prosince a 1. ledna;
b) v době a místě konání akcí vyjmenovaných v příloze č. 2;
c) v prostorách restauračních zahrádek, které jsou součástí restauračních zařízení, v souladu s jejich provozní dobou;
d) v okruhu 5 m od stánků a jiných obdobných zařízení s občerstvením, kde je možný prodej alkoholických nápojů ve smyslu zvláštních
právních předpisů 3, pokud není v příloze č. 1 a 2 této vyhlášky stanoveno jinak.

Čl.3
Porušení této vyhlášky se posuzuje podle zvláštních předpisů 4.

Čl.4

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
Bc. Roman Onderka, MBA, v. r.
primátor města Brna
MUDr. Daniel Rychnovský, v. r.
1. náměstek primátora města Brna

datum nabytí účinnosti: 4. 6. 2010

____________________
1 § 10 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: povinnosti může obec ukládat v samostatné působnosti
obecně závaznou vyhláškou k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku; zejména může stanovit, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný
pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech a v čase obecně závaznou
vyhláškou určených, nebo stanovit, že na některých veřejných prostranstvích v obci jsou takové činnosti zakázány.
§ 84 odst. 2 písm. h) zákona o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: zastupitelstvu obce je vyhrazeno vydávat obecně závazné vyhlášky
obce.
2 § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště,
chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, jako např. podchody a nadchody, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez
ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
3 Např. Tržní řád
4 § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 S., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů: přestupkem proti pořádku ve věcech územní samosprávy je porušení
povinností stanovených v obecně závazných vyhláškách obcí a krajů, vydaných na úseku jejich samostatné působnosti.

Příloha č. 1
Přehled veřejných prostranství, na kterých je zakázáno požívání alkoholických nápojů
Městská část
1. Brno-střed

Veřejná prostranství stanovená dle čl. 1 odst. 2 písm. a)
ulice a náměstí:
Akademická, Anenská, Antonínská, Arne Nováka, Bakalovo nábř.,
Bartošova, Barvičova, Barvířská, Bašty, Bauerova, Bayerova,
Beethovenova, Běhounská, Bělidla, Benešova, Besední, Bezručova,
Bidláky, Bílého, Biskupská, Bohuslava Martinů, Botanická, Brandlova,
Bratislavská, Bratří Čapků, Bulínova, Burešova, Cejl, Celní, Cihlářská,
Cyrilská, Čápkova, Čechyňská, Červený kopec, Česká, Denisovy sady,
Divadelní, Dominikánská, Dominikánské nám., Dornych, Dostálova,
Drobného, Dřevařská, Dvorského, Dvořákova, Foustkova, Francouzská,
Františkánská, Františky Stránecké, Gallašova, Gorazdova, Gorkého,
Grmelova, Grohova, Havlenova, Havlíčkova, Heinrichova, Helceletova,
Heršpická, Hilleho, Hlávkova, Hlídka, Hlinky, Hluboká, Holandská,
Hoppova, Horní, Hrnčířská, Hroznová, Husova, Hvězdová, Hybešova,
Jakubská, Jakubské nám., Jana Uhra, Janáčkovo nám., Jánská, Jaroslava
Foglara, Jaselská, Jeřabinová, Jeřábkova, Jezuitská, Jihlavská, Jílová,
Jiráskova, Jircháře, Jiříkovského, Josefská, Joštova, Kalvodova, Kamenná,
Kamenná čtvrť, Kamenomlýnská, Kampelíkova, Kaplanova, Kapucínské
nám., Klácelova, Kobližná, Kolískova, Koliště, Komenského nám.,
Konečného nám., Kopečná, Körnerova, Košťálová, Kotlářská, Kounicova,
Kozí, Koželužská, Kraví hora, Krondlova, Křenová, Křídlovická,
Křížkovského, Křížová, Kudelova, Květinářská, Květná, Leitnerova,
Lerchova, Lidická, Lipová, Londýnské nám., Ludmily Konečné, Ludvíka
Podéště, Lužánecká, Mahenova, Malinovského nám., Marešova, Marie
Pujmanové, Masarykova, Masná, Mášova, Mečová, Mendlovo nám.,
Měnínská, Mezírka, Milady Horákové, Minoritská, Mlýnská, Moravské
nám., Mozartova, Muzejní, Nádražní, Nádvorní, nám. 28. října, nám. Míru,
nám. Svobody, Náplavka, Nerudova, Neumannova, Nové sady,
Novobranská, Obilní trh, Oblouková, Opavská, Opletalova, Opuštěná, Orlí,
Panenská, Panská, Pavlíkova, Pekárenská, Pekařská, Pellicova, Peroutková,
Petrov, Petrská, Pisárecká, Pivovarská, Plotní, Plynárenská, Pod Červenou
skálou, Podnásepní, Pohořelec, Polní, Ponávka, Poříčí, Poštovská,
Pražákova, Preslova, Průchodní, Příční, Příkop, Přízova, Pšeník, Radlas,
Radnická, Rašínova, Renneská tř., Resslova, Rezkova, Rooseveltova,
Rosická, Roubalova, Rovná, Rudišova, Rumiště, Rybářská, Rybkova,
Řeznická, Schovaná, Sedlákova, Sevřená, Skořepka, Skrytá, Sladová,
Slovákova, Smetanova, Sobotkova, Sokolská, Solniční, Soudní, Soukenická,
Soukopova, Sovinec, Spálená, Stará, Starobrněnská, Stavební, Stojanova,
Stráň, Strážní, Strž, Středova, Studánka, Sukova, Sušilova, Šilingrovo nám.,
Špilberk, Špitálka, Štefánikova, Štěpánská, Štýřické nábř., Šujanovo nám.,
Šumavská, Táborského nábř., Tkalcovská, Tomešova, Traubova, Trnitá,
Trýbova, třída Kpt. Jaroše, Tučkova, Tvrdého, Tyršův sad, Údolní, Uhelná,
Úvoz, Úzká, Vachova, Václavská, Valcha, Vaňkovo nám., Ve Vaňkovce,
Veletržní, Veselá, Veveří, Vídeňská, Vinařská, Vinohrady, Vlhká, Vodní,
Vojtova, Vrchlického sad, Vsetínská, Všetičkova, Vysoká, Výstaviště,
Výstavní, Wanklova, Wolkrova, Wurmova, Ypsilantiho, Za Divadlem,
Zachova, Zahradnická, Zahradníkova, Zámečnická, Závodní, Zedníkova,
Zelný trh, Zderadova, Zvonařka, Žabovřeská, Železniční, Žerotínovo nám.,
Žižkova, Žlutý kopec

plochy veřejné zeleně s charakterem veřejného prostranství ve správě městské
části, situované ve vnitroblocích
park nacházející se ve vnitrobloku:

-

Tučkova_Kotlářská_Kounicova_Zahradníkova
Bayerova_Kotlářská_Botanická_Dřevařská
Botanická_Sokolská_Tučkova_Sušilova
Hoppova_Kotlářská_Bayerova_Dřevařská
Polní_Bakalovo nábř.
Úvoz_Čápkova_Jana Uhra
Úvoz_Jana Uhra_Čápkova_Grohova
Úvoz_Žižkova
Úvoz_Trýbova
Rybářská_Zedníkova_Křížkovského_Veletržní
Rybářská_Poříčí_Křížkovského_Zedníkova
Křídlovická_Zahradnická_Poříčí_Ypsilantiho
Křídlovická_Náplavka_Poříčí_Nádvorní
Křídlovická_Bezručova_Nové sady
Vsetínská

parky:
nám. 28. října, Vrchlického sad, kolem Červeného kostela, Koliště II – pomník,
Koliště III – Janáčkovo divadlo, Komenského nám., Moravské nám., park
Rooseveltova, Anthropos, Hroznová, Lipová – Neumannova, park před
výstavištěm, Lipová – Preslova, Preslova – svah k ul. M. Pujmanové, Leitnerova
– Vodní, Rybářská – pásy, Tomešova stráň, Kampelíkova – Údolní, Barvičova –
pásy, nám. Míru, Vaňkovo nám., Bakalovo nábř., Dvorského, Vídeňská –
Renneská tř., Křenová – u kostela, Čechyňská – Řeznická, Dornych –
Čechyňská, Trnitá, park u Zderadova sloupu, Šujanovo nám., Jiráskova – Veveří,
Janáčkovo nám., Konečného nám., Kounicova – před Univerzitou obrany, Úvoz
– stráně, Úvoz – u školy, Úvoz – Jana Uhra, Björnsonův sad, Veveří – před
Právnickou fakultou, Žerotínovo nám., Cyrilská – Řeznická, Biskupská –
Petrská, Poříčí – pásy, Vídeňská – Gallašova, Vídeňská – Vojtova, Kamenná –
Táborského nábř., Renneská tř. u BKOM a. s., Vídeňská – Kamenná, Pekařská –
Anenská – Kopečná, Cejl – Vlhká, Pisárecká – park u pomníku, Denisovy sady
včetně IV. a V. terasy Kapucínských zahrad, Koliště I – za Domem umění,
Lužánky, Studánka, Špilberk, Tyršův sad, Wilsonův les – p. č. 1549 k. ú.
Stránice a p. č. 827/1, 841 k. ú. Pisárky
podchod mezi ulicí Josefskou a obchodním domem TESCO, Dornych 404/4
veřejná parkoviště
veřejně přístupné účelové komunikace (kromě vnitrobloku Lidická 12–16
Městského divadla Brno)
cyklistické stezky

Příloha č. 2
Zákaz požívání alkoholických nápojů se nevztahuje na veřejná prostranství uvedená v čl. 1
odst. 2 v době a místě konání níže uvedených akcí
Městská část

Akce dle čl. 2 odst. 1 písm. b)

1. Brno-střed

Nedělní promenádní koncerty v Denisových sadech
Vernisáže výstav v Domě umění a doprovodné programy (přednášky, koncerty, diskusní
Rozsvěcení
vánočního stromu před Mahenovým divadlem
večery, divadla)
Brněnská muzejní noc
Evropská noc vědců
Den otevřených dveří Hvězdárny a planetária Brno
Fašank
Velikonoce na Staré radnici
Zahájení turistické sezóny
Divadelní svět Brno – včetně Noci kejklířů a Slavnosti masek
Babylonfest
Evropský svátek hudby
Letní kino
Slavnostní odhalení výtvarných objektů
Festival vědy
Vánoční trhy
Slavnosti vína
Slavnosti piva
Gurmánské slavnosti
Slavnosti dobrého jídla
Svatomartinské slavnosti
Pivovarské dny na Staré radnici
Brno – město uprostřed Evropy
Velikonoční slavnosti a trhy
Slavnosti regionů
Den Brna
Den radnice Brno-střed
Všude dobře, v centru nejlíp
Týden splněných přání
Bruslení na Moraváku
Řezbářské sympozium
Květnové slavnosti
Sportovní dny
Pláž na nám. Svobody
Ježibabí slet a čarodějný rej
Kuličkiáda a další radovánky s lecčím kulatým
Bezpečiáda
Cyklohrátky na Kraví hoře
Dětský den
Kdo si hraje, nezlobí
Zvířátkiáda
Drakiáda Brna-střed
Vánoce na radnici
Silvestr v Národním divadle Brno
Vernisáže výstav a doprovodné programy Muzea města Brna
Farmářské trhy na Římáku
Farmářské trhy na Moraváku
Slavnosti řemesel
Léto v centru
Prázdniny v centru
Hvězdy nad Kraví horou
Vánoce na Zelňáku
Vánoce na Moraváku
Rozsvěcení vánočního stromu v Masarykově čtvrti
Letní scéna Městského divadla Brno na Biskupském dvoře

Akce Městského divadla Brno či akce pořádané ve spolupráci s divadlem ve dvoraně divadla
Divadelní
představení a koncerty na Letní scéně Radost
na ul. Lidické
Letní festival na hradě Špilberk
F SCÉNA
Letní shakespearovské slavnosti
Mezinárodní kytarový festival
Ukončení turistické sezóny – koulení kola
Brněnské Vánoce
Koncerty Brněnského kulturního léta

Příloha materiálu č. 2

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
PRIMÁTOR
Ing. Petr Vokřál
Brno 9. března 2016
č. j.: MMB/97286/2016

Vážená paní starostko,
vážený pane starosto,
dovoluji si Vás oslovit v záležitosti týkající se zákazu konzumace alkoholu na veřejných
prostranstvích ve městě Brně. Tuto problematiku upravuje obecně závazná vyhláška č. 5/2010,
o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku, ve znění pozdějších obecně závazných vyhlášek. Obě přílohy vyhlášky –
přehled veřejných prostranství, na kterých je požívání alkoholu zakázáno, a výjimky na akce, při
jejichž pořádání se zákaz konzumace alkoholu na místě konání akce neuplatní – se zpracovávají na
základě podkladů z městských částí.
V souvislosti s připravovanou novelizací předmětné vyhlášky se na Vás obracím se žádostí
o zhodnocení Vašich návrhů příloh a opětovné posouzení nutnosti omezení konzumace alkoholu
na Vámi stanovených veřejných prostranstvích. Záměrem úpravy předmětné vyhlášky je zamezení
konzumace alkoholu pouze na těch veřejných prostranstvích, kde je to nezbytné pro udržení
veřejného pořádku. Současně Vás žádám o přehodnocení výjimek uvedených v příloze č. 2,
a to hlavně u akcí primárně určených pro děti a sportovních akcí.
Vaše vyjádření a návrhy změn, schválené zastupitelstvy městských částí, příp. sdělení, zda
nadále považujete předmětnou vyhlášku za potřebnou, zasílejte k dalšímu opatření přímo
zpracovateli vyhlášky, Odboru vnitřních věcí Magistrátu města Brna, v termínu do 30. září 2016.
Děkuji za spolupráci.
S pozdravem
Petr Vokřál

Starostové městských částí města Brna

