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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 11. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 05.02.2020

Aktualizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2017, o
nočním klidu
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
Příloha č. 1 - průvodní dopis z MMB
Příloha č. 2 - návrh přílohy MMB
příloha_č_3_Nový návrh přílohy BS
příloha č. 4 žádosti doporučené final anonymizovano

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Šoška Marek - referent

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
souhlasí
se zněním návrhu přílohy obecně
města Brna č. 11/2017, o nočním
2 tohoto materiálu, s výjimkou
klidu pro akci Majáles v termínu

závazné vyhlášky statutárního
klidu, která tvoří přílohu č.
stanovení kratší doby nočního
30.4.-1.5.2020,

souhlasí
s doplněním přílohy obecně závazné vyhlášky statutárního města
Brna č. 11/2017, o nočním klidu, o výjimečné případy uvedené v
příloze č. 3 tohoto materiálu,
doporučuje
ZMB schválit znění návrhu přílohy obecně závazné vyhlášky
statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu, která
tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu, s výjimkou stanovení
kratší doby nočního klidu pro akci Majáles v termínu 30.4.1.5.2020,
doporučuje
ZMB
schválit
doplnění
přílohy
obecně
závazné
vyhlášky
statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu, o
výjimečné případy uvedené v příloze č. 3 tohoto materiálu,
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ukládá
OPO ÚMČ BS informovat o přijatém usnesení MMB.

Důvodová zpráva:
ZMČ BS je předložen k projednání návrh přílohy obecně závazné
vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu,
ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.
3/2018.
Příloha stanovuje výjimečné případy, pro které bude v určitých
dnech roku 2020 stanovena kratší doba nočního klidu, přičemž
se má jednat o události natolik výjimečné, že převažuje zájem
na udržení místních tradic a upevňování mezilidských vazeb
skrze hlasité noční aktivity nad veřejným zájmem na dodržování
nočního klidu.
Přílohu č. 1 materiálu tvoří průvodní přípis MMB.
Přílohu č. 2 materiálu tvoří návrh přílohy OZV, která
stanovuje případy, při nichž je doba nočního klidu na části
území statutárního města Brna vymezena dobou kratší, a to ve
znění doručeném MMB k případnému doplnění. V návrhu přílohy
(příloha č. 2 materiálu) jsou zapracovány změny navržené ze
strany MČBS na základě usnesení č. ZMČ/2019/8/31 ZMČ BS ze dne
11.09.2019.
Z přílohy č. 2 je navrhováno vyjmout akci Majáles v termínu
30.4.-1.5.2020, a to z důvodu, že organizátor akce podrobněji
upřesnil program akce, přičemž z upřesnění vyplynulo, že
stanovení kratší doby nočního klidu i na noc z 30.4. do
1.5.2020(navrhováno stanovení doby nočního klidu od 04:00 do
06:00) by bylo, zejména s ohledem na skutečnost, že zkrácení
doby nočního klidu platí pro celé vymezené území (tj.
katastrální území Pisárky v MČ Brno-střed), nepřiměřené.
Hlavní program akce se uskuteční 1.5.2020 a bude trvat do
nočních hodin (pro noc z 1.5. na 2.5.2020 je navrhována doba
nočního klidu od 04:00 do 06:00).
Přílohu č. 3 materiálu tvoří návrh rozšíření výjimečných
případů, pro které bude v určitých dnech roku 2020 stanovena
kratší doba nočního klidu, a to na základě žádostí, které byly
MČ BS doručeny až po projednání aktualizace OZV, o nočním
klidu, na 8. zasedání ZMČ BS dne 11.09.2019.
Přílohu č. 4 materiálu tvoří žádosti o stanovení kratší doby
nočního klidu pro akce uvedené v příloze č. 3 materiálu
(doporučené k zařazení do přílohy OZV).
Stanoviska dotčených orgánů:
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 8. ZMČ BS projednalo dne 11.9.2019 s následujícím výsledkem:
Usnesení ZMČ/2019/8/31 Aktualizace obecně závazné
statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu

vyhlášky

ZMČ BS na 8. zasedání, konaném dne 11.09.2019,
souhlasí
s návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje
obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 11/2017, o
nočním klidu, ve znění pozdějších vyhlášek, dle přílohy č. 2
tohoto materiálu, včetně návrhu přílohy obecně závazné
vyhlášky dle přílohy č. 3 tohoto materiálu,
doporučuje
ZMB schválit návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a
doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.
11/2017, o nočním klidu, ve znění pozdějších vyhlášek, dle
přílohy č. 2 tohoto materiálu, včetně návrhu přílohy obecně
závazné vyhlášky dle přílohy č. 3 tohoto materiálu a
ukládá
OPO ÚMČ BS informovat o přijatém usnesení MMB.
Termín: ihned
Hlasování: 25 pro, 0 proti, 7 se zdržel, 5 nehlasoval
Usnesení k bodu 31 bylo přijato.
 13. Komise pro bezpečnost, veřejný pořádek, obchod a služby
RMČ BS projednala dne 21.1.2020 s výsledkem:
Usnesení č. KBVPSO.13.06
Komise pro bezpečnost, veřejný pořádek, služby a obchod na
svém 13. zasedání, konaném dne 21.1.2020
souhlasí
se zněním návrhu přílohy obecně závazné vyhlášky statutárního
města Brna č. ……………, o nočním klidu (příloha č. 2 tohoto
materiálu)
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se, usnesení bylo přijato.
Čuma
nepřítomen

Dvořák
pro

Fadrný
pro

Freimuth
pro

Hrabovská
pro

Komárek
omluven

Kupková
pro

Květoňová
omluvena

Lepka
pro

Moravec
pro

Návrh usnesení č. KBVPSO.13.06.02
Komise pro bezpečnost, veřejný pořádek, služby a obchod na
svém 13. zasedání, konaném dne 21.1.2020
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Řepa
pro

souhlasí
s návrhem
doplnění
přílohy
obecně
závazné
vyhlášky
statutárního města č. …. o nočním klidu, a to doplnění o akci:
Riviéra Studen Open Air, v termínu z 21.9.2020 na 22.9.2020
s vymezením doby nočního klidu od 24:00 do 6:00 hod
Hlasování: 7 pro, 1 proti, 0 zdržel se, usnesení bylo přijato.
Čuma
nepřítomen

Dvořák
pro

Fadrný
proti

Freimuth
pro

Hrabovská
pro

Komárek
omluven

Kupková
pro

Květoňová
omluvena

Lepka
pro

Moravec
pro

Řepa
pro

Návrh usnesení č. KBVPSO.13.06.03
Komise pro bezpečnost, veřejný pořádek, služby a obchod na
svém 13. zasedání, konaném dne 21.1.2020
souhlasí
s návrhem
doplnění
přílohy
obecně
závazné
vyhlášky
statutárního města č. …. o nočním klidu, a to doplnění o akci:
Ponava
Fest
2020,
v termínu
z 23.5.2020
na
24.5.2020
s vymezením doby nočního klidu od 22:00 do 6:00 hod
Hlasování: 4 pro, 1 proti, 3 zdržel se, usnesení nebylo
přijato.
Čuma
nepřítomen

Dvořák
pro

Fadrný
pro

Freimuth
zdržel
se

Hrabovská
proti

Komárek
omluven

Kupková
zdržela
se

Květoňová
omluvena

Lepka
pro

Moravec
pro

Řepa
zdržel
se

Návrh usnesení č. KBVPSO.13.06.04
Komise pro bezpečnost, veřejný pořádek, služby a obchod na
svém 13. zasedání, konaném dne 21.1.2020
souhlasí
s návrhem
doplnění
přílohy
obecně
závazné
vyhlášky
statutárního města č. …. o nočním klidu, a to doplnění o akci:
Maraton hudby Brno, v termínu z 13.8.2020 na 16.8.2020
s vymezením doby nočního klidu od 24:00 do 6:00 hod
Hlasování: 7 pro, 1 proti, 0 zdržel se, usnesení bylo přijato.
Čuma
nepřítomen

Dvořák
pro

Fadrný
proti

Freimuth
pro

Hrabovská
pro

Komárek
omluven

Kupková
pro

Květoňová
omluvena

Lepka
pro

Moravec
pro

Návrh usnesení č. KBVPSO.13.06.05
Komise pro bezpečnost, veřejný pořádek, služby a obchod na
svém 13. zasedání, konaném dne 21.1.2020
souhlasí
s návrhem
doplnění
přílohy
obecně
závazné
vyhlášky
statutárního města č. …. o nočním klidu, a to doplnění o akci:
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Řepa
pro

OCB Překonání Gravitace 2020, v termínu z 13.6.2020 na
14.6.2020 s vymezením doby nočního klidu od 24:00 do 6:00 hod
Hlasování: 3 pro, 1 proti, 4 zdržel se, usnesení nebylo
přijato.
Čuma
nepřítomen

Dvořák
zdržel
se

Fadrný
proti

Freimuth
zdržel
se

Hrabovská
pro

Komárek
omluven

Kupková
zdržela
se

Květoňová
omluvena

Lepka
pro

Moravec
pro

Řepa
zdržel
se

Návrh usnesení č. KBVPSO.13.06.06
Komise pro bezpečnost, veřejný pořádek, služby a obchod na
svém 13. zasedání, konaném dne 21.1.2020
souhlasí
s návrhem
doplnění
přílohy
obecně
závazné
vyhlášky
statutárního města č. …. o nočním klidu, a to doplnění o akci:
Kuželka Fest vo. 3, v termínu z 13.6.2020 na 14.6.2020
s vymezením doby nočního klidu od 24:00 do 6:00 hod
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 2 zdržel se, usnesení bylo přijato.
Čuma
nepřítomen

Dvořák
pro

Fadrný
pro

Freimuth
pro

Hrabovská
zdržela
se

Komárek
omluven

Kupková
pro

Květoňová
omluvena

Lepka
pro

Moravec
zdržel
se

Řepa
pro

Usnesení č. KBVPSO.13.07
Komise pro bezpečnost, veřejný pořádek, služby a obchod na
svém 13. zasedání, konaném dne 21.1.2020
souhlasí s vyjmutím akce Majáles v termínu v noci z 30.4.2020
na
1.5.2020
z návrhu
přílohy
obecně
závazné
vyhlášky
statutárního města Brna č. …., o nočním klidu (příloha č. 2
tohoto materiálu).
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se, usnesení bylo přijato.
Čuma
nepřítomen

Dvořák
pro

Fadrný
pro

Freimuth
pro

Hrabovská
nehlasovala

Komárek
omluven

Kupková
pro

Květoňová
omluvena

Lepka
pro

Moravec
pro

 z časových důvodů nebylo projednáno v Komisi legislativní a
organizační RMČ BS
 54. RMČ BS projednala dne 27.1.2020 s výsledkem:
Usnesení RMČ/2020/54/22 Aktualizace obecně závazné vyhlášky
statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu
RMČ BS na 54. schůzi, konané dne 27.01.2020,
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Řepa
pro

souhlasí
se zněním návrhu přílohy obecně závazné vyhlášky statutárního
města Brna č. .., o nočním klidu, která tvoří přílohu č. 2
tohoto materiálu, s výjimkou stanovení kratší doby nočního
klidu pro akci Majáles v termínu 30.4.-1.5.2020,
souhlasí
s doplněním přílohy obecně závazné vyhlášky statutárního města
Brna č. .., o nočním klidu, o výjimečné případy uvedené v
příloze č. 3 tohoto materiálu,
doporučuje
ZMČ BS souhlasit se zněním návrhu přílohy obecně závazné
vyhlášky statutárního města Brna č. .., o nočním klidu, která
tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu, s výjimkou stanovení
kratší doby nočního klidu pro akci Majáles v termínu 30.4.1.5.2020,
doporučuje
ZMČ BS souhlasit s doplněním přílohy obecně závazné vyhlášky
statutárního města Brna č. .., o nočním klidu, o výjimečné
případy uvedené v příloze č. 3 tohoto materiálu a
ukládá
OPO ÚMČ BS předložit materiál na nejbližší zasedání ZMČ BS.
Termín:
ihned
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Usnesení bylo přijato.

Bořecký

Dumbrovská

Jílková

Komárek

Kotěra

Landa

Mandát

Mencl

pro

pro

pro

pro

pro

zdržel
se

omluven

pro
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á
pro

Schwab

Vaníček

pro

pro
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Příloha č. 1
Statutární město Brno
Magistrát města Brna
Odbor vnitřních věcí

VÁŠ DOPIS Č. J.:

Tajemnicím a tajemníkům úřadů
městských částí

ZE DNE:
NAŠE Č. J.:

MMB/0016083/2020

SPIS. ZN.:
VYŘIZUJE:
E-MAIL:

Mgr. Plachá
542 173 080
placha.ivana@brno.cz

DATUM:

2020-01-10

TELEFON:

Novela obecně závazné vyhlášky o nočním klidu

Vážená paní tajemnice,
vážený pane tajemníku,

Magistrát města Brna, Odbor vnitřních věcí, Vás v polovině roku 2019 požádal o připomínky k připravované
novele obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu, ve znění pozdějších
vyhlášek. Z připomínkového řízení vyplynulo, že u některých akcí dosud není znám jejich termín a že nejbližší
akce, kvůli které je požadováno omezení doby nočního klidu, se koná až v březnu letošního roku. Z tohoto
důvodu se projednání novely předmětné vyhlášky v kolektivních orgánech města Brna na podzim loňského
roku jevilo jako neúčelné.
Novela předmětné vyhlášky se zapracovanými akcemi – případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena
dobou kratší, které jsme obdrželi v rámci připomínkového řízení, by měla být předložena k projednání
Zastupitelstvu města Brna dne 3. 3. 2020 (s předpokládanou účinností vyhlášky v průběhu března). Pokud
máte zájem navrhnout další akce a úpravy doby nočního klidu v rámci této konkrétní novelizace, dovolujeme
si požádat o zaslání připomínek nejpozději do 3. 2. 2020.
V letošním roce chystáme ještě jednu novelizaci předmětné vyhlášky, která by měla být předložena
Zastupitelstvu města Brna na jeho jednání dne 16. 6. 2020. Připomínky, které by měly být zapracovány
v rámci této novelizace prosím zašlete nejpozději do 25. 5. 2020.
Současně si dovolujeme požádat o sdělení i v případě, že jste již všechny připomínky uplatnili
v předcházejícím připomínkovém řízení a žádné další akce k zapracování do vyhlášky v obou výše
zmíněných připomínkových řízeních neuplatňujete.
Návrhy na stanovení výjimečných případů musí obsahovat název akce, termín – datum (v noci z – na),
vymezení doby nočního klidu a území, na kterém má být odlišná doba nočního klidu stanovena. Pokud se
hlučná činnost může dotknout i sousední městské části a doba nočního klidu by měla být vymezena odlišně
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i na tomto sousedním území, žádáme o projednání dané záležitosti s dotčenou městskou částí. Jak již bylo
sděleno v dopise z loňského roku, část území města, která může být zvukem zasažena, může být s ohledem
na rozlohu a reliéf některých městských částí vymezena v odůvodněných případech i katastrálním územím
a nikoli celou městskou částí. Je však vždy nutno pečlivě posoudit šíření zvuku a možný rozsah zasaženého
území.
Současně opět žádáme, 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
Přílohu vyhlášky, stanovující případy, při nichž je doba nočního klidu na části území statutárního města Brna
vymezena dobou kratší, se zapracovanými připomínkami (jak bude předkládána Zastupitelstvu města Brna
dne 3. 3. 2020), přikládáme v příloze.
Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem

Mgr. Jaroslava Slámová
vedoucí Odboru vnitřních věcí

POČET PŘÍLOH:

1
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Příloha č. 2
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
PŘÍLOHA
obecně závazné vyhlášky č. , kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 11/2017,
o nočním klidu, ve znění pozdějších vyhlášek

__________________________________________________________________________________________

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

Stanovené případy

Termín
v noci z–na

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

Velikonoční slavnosti

3.–4. 4. 2020
9.–10. 4. 2020
10.–11. 4. 2020
30. 4.–1. 5. 2020

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

30. 4.–1. 5. 2020
1.–2. 5. 2020
30. 4.–1. 5. 2020

od 4:00 do 6:00 hod.
od 4:00 do 6:00 hod.
od 2:00 do 6:00 hod.

30. 4.–1. 5. 2020

od 2:00 do 6:00 hod.

30. 4.–1. 5. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

30. 4.–1. 5. 2020

od 2:00 do 6:00 hod.

30. 4.–1. 5. 2020

od 2:00 do 6:00 hod.

30. 4.–1. 5. 2020

od 2:00 do 6:00 hod.

30. 4.–1. 5. 2020

od 23:30 do 6:00 hod.

30. 4.–1. 5. 2020

od 1:00 do 6:00 hod.

30. 4.–1. 5. 20120

od 24:00 do 6:00 hod.

30. 4.–1. 5. 2020

od 1:00 do 6:00 hod.

1.–2. 5. 2020

od 4:00 do 6:00 hod.

7.–8. 5. 2020

od 1:00 do 6:00 hod.

8.–10. 5. 2020

od 2:00 do 6:00 hod.

14.–15. 5. 2020

od 1:00 do 6:00 hod.

15.–16. 5. 2020
16.–17. 5. 2020
17.–18. 5. 2020
21.–22. 5. 2020

od 2:00 do 6:00 hod.
od 2:00 do 6:00 hod.
od 24:00 do 6:00 hod.
od 1:00 do 6:00 hod.

23.–24. 5. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

23.–24. 5. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

Hasičské pálení
čarodějnic v Holáskách
Majáles
Pálení čarodějnic v
Bohunicích
Pálení čarodějnic v
Bosonohách
Pálení čarodějnic v
Bystrci
Pálení čarodějnic v
Černovicích
Pálení čarodějnic v
Chrlicích
Pálení čarodějnic v
Kníničkách
Pálení čarodějnic
v Králově Poli
Pálení čarodějnic v
Žebětíně
Pálení čarodějnic v
Židenicích
Tradiční pálení
čarodějnic ve Slatině
Majáles
Autokino a letní kino v
Bohunicích
Mladé hody v
Bosonohách
Autokino a letní kino v
Bohunicích
Starolískovecké mladé
hody
Autokino a letní kino v
Bohunicích
Pivní festival v Bystrci
Slavnosti Nového
Lískovce

katastrální území Město
Brno v městské části Brnostřed
území městských částí
Brno-Tuřany, Brno-Chrlice
Katastrální území Pisárky v
městské části Brno-střed
území městské části BrnoBohunice
území městské části BrnoBosonohy
území městské části BrnoBystrc
území městské části BrnoČernovice
území městské části BrnoChrlice
území městské části BrnoKníničky
území městské části BrnoKrálovo Pole
území městské části BrnoŽebětín
území městské části BrnoŽidenice
území městské části BrnoSlatina
Katastrální území Pisárky v
městské části Brno-střed
území městské části BrnoBohunice
území městské části BrnoBosonohy
území městské části BrnoBohunice
území městské části BrnoStarý Lískovec
území městské části BrnoBohunice
území městské části BrnoBystrc
území městské části BrnoNový Lískovec
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Autokino a letní kino v
Bohunicích
Ohňostroj Ignis
Brunensis
Koncert
Traktor+Dymytry

28.–29. 5. 2020

od 1:00 do 6:00 hod.

29.–30. 5. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

30.–31. 5. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

Československý
Rockfest
Řečkovický festival
minipivovarů
Ghettofest

5.–6. 6. 2020
6.–7. 6. 2020
5.–6. 6. 2020
6.–7. 6. 2020
6.–7. 6. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.
od 24:00 do 6:00 hod.
od 1:00 do 6:00 hod.
od 1:00 do 6:00 hod.
od 24:00 do 6:00 hod.

Medlánecký pivní
festival
Ohňostroj Ignis
Brunensis

6.–7. 6. 2020

od 2:00 do 6:00 hod.

6.–7. 6. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

Ohňostroj Ignis
Brunensis

10.–11. 6. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

Předhodová zábava v
Chrlicích
Řečkovický
GREGORYFEST
Brněnská Country
fontána Řečkovice
Mladé hody v
Kohoutovicích
Ohňostroj Ignis
Brunensis

12.–13. 6. 2020

od 3:00 do 6:00 hod.

12.–13. 6. 2020

od 1:00 do 6:00 hod.

13.–14. 6. 2020

od 23:30 do 6:00 hod.

13.–14. 6. 2020

od 2:00 do 6:00 hod.

13.–14. 6. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

Pivní slavnosti v
Bohunicích
Ohňostroj Ignis
Brunensis

13.–14. 6. 2020

od 2:00 do 6:00 hod.

17.–18. 6. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

Bosonožský hudební
festival
Bystrcké hody

19.–20. 6. 2020

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

Benátská noc

19.–20. 6. 2020
20.–21. 6. 2020
20.–21. 6. 2020

Černovická letní show

20.–21. 6. 2020

od 2:00 do 6:00 hod.

Den Husovic

20.–21. 6. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

Chrlické hody

20.–21. 6. 2020

od 3:00 do 6:00 hod.

Letní noc ve Starém
Lískovci
Letní noc v Ivanovicích

20.–21. 6. 2020

od 2:00 do 6:00 hod.

20.–21. 6. 2020

od 2:00 do 6:00 hod.

Medlánecký food
festival

20.–21. 6. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

od 24:00 do 6:00 hod.

území městské části BrnoBohunice
území městské části Brnostřed
území městské části BrnoKrálovo Pole
území městské části BrnoKrálovo Pole
území městské části BrnoŘečkovice a Mokrá Hora
území městské části Brnosever
území městské části BrnoMedlánky
území městských částí
Brno-Bystrc, Brno-Kníničky,
Brno-Komín, Brno-Žebětín
území městských částí
Brno-Bystrc, Brno-Kníničky,
Brno-Komín, Brno-Žebětín
území městské části BrnoChrlice
území městské části BrnoŘečkovice a Mokrá Hora
území městské části BrnoŘečkovice a Mokrá Hora
území městské části BrnoKohoutovice
území městských částí
Brno-Bystrc, Brno-Kníničky,
Brno-Komín, Brno-Žebětín
území městské části BrnoBohunice
území městských částí
Brno-Bystrc, Brno-Kníničky,
Brno-Komín, Brno-Žebětín
území městské části BrnoBosonohy
území městské části BrnoBystrc
území městské části BrnoJundrov
území městské části BrnoČernovice
území městské části Brnosever
území městské části BrnoChrlice
území městské části BrnoStarý Lískovec
území městské části BrnoIvanovice
území městské části BrnoMedlánky
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Netradiční hasičské
hody v Brněnských
Ivanovicích
Ohňostroj Ignis
Brunensis
Oslava 80. výročí SK
Žebětín
Slavnosti ořešínského
léta
Veselé prázdniny v
Žabovřeskách
Slavnosti ořešínského
léta
Medlánecké filmové
noci 2019

20.–21. 6. 2020

od 2:00 do 6:00 hod.

území městské části BrnoTuřany

20.–21. 6. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

20.–21. 6. 2020

od 2:00 do 6:00 hod.

20.–21. 6. 2020

od 2:00 do 6:00 hod.

20.–21. 6. 2020

od 4:00 do 6:00 hod.

21.–22. 6. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

22.–23. 6. 2020
23.–24. 6. 2020
24.–25. 6. 2020
25.–26. 6. 2020
26.–27. 6. 2020
26.–27. 6. 2020

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

území městské části Brnostřed
území městské části BrnoŽebětín
území městských částí
Brno-Ořešín, Brno-Jehnice
území městské části BrnoŽabovřesky
území městských částí
Brno-Ořešín, Brno-Jehnice
území městské části BrnoMedlánky

Letní kino v Židenicích

26.–27. 6. 2020
27.–28. 6. 2020
2.–3. 7. 2020

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

Mladé hody v
Kníničkách
SDK.EUROPE

5.–6. 7. 2020
6.–7. 7. 2020
6.–7. 7. 2020

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

Mladé hody v
Kníničkách
SDK.EUROPE

7.–8. 7. 2020

od 2:00 do 6:00 hod.

7.–8. 7. 2020
8.–9. 7. 2020

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

Letní kino v Černovicích

9.–10. 7. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

Letní kino v Židenicích

9.–10. 7. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

SDK.EUROPE
Letní kino v Židenicích

9.–10. 7. 2020
10.–11. 7. 2020
11.–12. 7. 2020
16.–17. 7. 2020

od 23:00 do 6:00 hod.
od 24:00 do 6:00 hod.
od 24:00 do 6:00 hod.
od 24:00 do 6:00 hod.

Letní noc v Komíně

17.–18. 7. 2020

od 2:00 do 6:00 hod.

Mendel

17.–18. 7. 2020
18.–19. 7. 2020

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

Letní kino v Židenicích

23.–24. 7. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

Letní kino v Židenicích

30.–31. 7. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

Letní noc v Komíně

31. 7.–1. 8. 2020

od 2:00 do 6:00 hod.

Letní kino v Černovicích

23.–24. 7. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

Letní noc v Rakovcích
Novolískovecké hody

území městských částí
Brno-Ořešín, Brno-Jehnice
území městské části BrnoNový Lískovec
území městské části BrnoŽidenice
území městské části BrnoKníničky
Katastrální území Pisárky v
městské části Brno-střed
území městské části BrnoKníničky
Katastrální území Pisárky v
městské části Brno-střed
území městské části BrnoČernovice
území městské části BrnoŽidenice
Katastrální území Pisárky v
městské části Brno-střed
území městské části BrnoŽidenice
území městské části BrnoKomín
Katastrální území Staré
Brno v městské části Brnostřed
území městské části BrnoŽidenice
území městské části BrnoŽidenice
území městské části BrnoKomín
území městské části BrnoČernovice
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Bosonožský Sudoval
Letní kino v Černovicích

24.–25. 7. 2020
25.–26. 7. 2020
6.–7. 8. 2020

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

Letní kino v Židenicích

6.–7. 8. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

Moravské hrady.cz

7.–8. 8. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

Vavřinecké hody

8.–9. 8. 2020

od 2:00 do 6:00 hod.

Vavřinecké hody v
Komíně

8.–9. 8. 2020
9.–10. 8. 2020

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

Letní kino v Židenicích

13.–14. 8. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

Letní kino v Černovicích

20.–21. 8. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

Letní kino
v Žabovřeskách
Letní kino v Židenicích

20.–21. 8. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

20.–21. 8. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

Letní kino
v Žabovřeskách
Tradiční Bartolomějské
hody v Holáskách
Bartolomějské hody v
Ivanovicích
Bartolomějské hody v
Žebětíně
Letní kino
v Žabovřeskách
Tradiční Bartolomějské
hody v Holáskách
Letní kino
v Žabovřeskách
Letní kino v Židenicích

21.–22. 8. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

21.–22. 8. 2020

od 2:00 do 6:00 hod.

22.–23. 8. 2020

od 2:00 do 6:00 hod.

22.–23. 8. 2020

od 2:00 do 6:00 hod.

22.–23. 8. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

22.–23. 8. 2020

od 2:00 do 6:00 hod.

27.–28. 8. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

27.–28. 8. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

Chrlické Rockobraní

28.–29. 8. 2020

od 2:00 do 6:00 hod.

Letní kino
v Žabovřeskách
Slovácké hody v
Jundrově
Černovické babí léto
(Rozloučení
s prázdninami)
Dvorské hody

28.–29. 8. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

28.–29. 8. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

29.–30. 8. 2020

od 1:00 do 6:00 hod.

29.–30. 8. 2020

od 2:00 do 6:00 hod.

Letní noc v Řečkovicích
a Mokré Hoře
Letní kino
v Žabovřeskách
Slovácké hody v
Jundrově

29.–30. 8. 2020

od 2:00 do 6:00 hod.

29.–30. 8. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

29.–30. 8. 2020
30.–31. 8. 2020

od 4:00 do 6:00 hod.
od 2:00 do 6:00 hod.

území městské části BrnoBosonohy
území městské části BrnoČernovice
území městské části BrnoŽidenice
území městské části BrnoBystrc
území městské části BrnoŘečkovice a Mokrá Hora
území městské části BrnoKomín
území městské části BrnoŽidenice
území městské části BrnoČernovice
území městské části BrnoŽabovřesky
území městské části BrnoŽidenice
území městské části BrnoŽabovřesky
území městských částí
Brno-Tuřany, Brno-Chrlice
území městské části BrnoIvanovice
území městské části BrnoŽebětín
území městské části BrnoŽabovřesky
území městských částí
Brno-Tuřany, Brno-Chrlice
území městské části BrnoŽabovřesky
území městské části BrnoŽidenice
území městské části BrnoChrlice
území městské části BrnoŽabovřesky
území městské části BrnoJundrov
území městské části BrnoČernovice
území městské části BrnoTuřany
území městské části BrnoŘečkovice a Mokrá Hora
území městské části BrnoŽabovřesky
území městské části BrnoJundrov
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Černovické hody

4.–5. 9. 2020

od 2:00 do 6:00 hod.

Jehnické hody???

4.–5. 9. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

Líšeňské hody

4.–5. 9 2020

od 3:00 do 6:00 hod.

Bystrcké vinobraní

5.–6. 9. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

Černovické hody

5.–6. 9. 2020

od 2:00 do 6:00 hod.

Jehnické hody???

5.–6. 9. 2020

od 2:00 do 6:00 hod.

Krojované slavnosti v
Chrlicích
Líšeňské hody

5.–6. 9. 2020

od 2:00 do 6:00 hod.

5.–6. 9. 2020

od 3:00 do 6:00 hod.

Královopolské vinobraní
Slatinské hody

11.–12. 9. 2020
12.–13. 9. 2020
11.–12. 9. 2020

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

Babské hody

12.–13. 9. 2020

od 2:00 do 6:00 hod.

BRNĚNSKÝSTOOCK

12.–13. 9. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

Kácení máje v
Ivanovicích
Oslava 120 let JSDH
Jundrov
Pivní festival
v Židenicích – IV. ročník
Slatinské hody

12.–13. 9. 2020

od 2:00 do 6:00 hod.

12.–13. 9. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

12.–13. 9. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

12.–13. 9. 2020

od 3:00 do 6:00 hod.

90s Explosion Brno

18.–19. 9. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

Soběšické hody

18.–19. 9. 2020

od 2:00 do 6:00 hod.

Burčákové slavnosti v
Chrlicích
Erbovní slavnosti

19.–20. 9. 2020

od 2:00 do 6:00 hod.

19.–20. 9. 2020

od 2:30 do 6:00 hod.

Komínské vinobraní

19.–20. 9. 2020

Medlánecké
svatováclavské hodové
slavnosti
Slavnosti Tuřanského
zelí
Soběšické hody

19.–20. 9. 2020

od 2:00 do 6:00 hod.
.
od 3:00 do 6:00 hod.

19.–20. 9. 2020

od 2:00 do 6:00 hod.

19.–20. 9. 2020

od 2:00 do 6:00 hod.

Svatováclavské hody v
Žabovřeskách
Medlánecké
svatováclavské hodové
slavnosti

19.–20. 9. 2020

od 4:00 do 6:00 hod.

20.–21. 9. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

území městské části BrnoČernovice
území městských částí
Brno-Jehnice, Brno-Ořešín
území městské části BrnoLíšeň
území městské části BrnoBystrc
území městské části BrnoČernovice
území městských částí
Brno-Jehnice, Brno-Ořešín
území městské části BrnoChrlice
území městské části BrnoLíšeň
území městské části BrnoKrálovo Pole
území městské části BrnoSlatina
území městské části BrnoBosonohy
území městské části BrnoŘečkovice a Mokrá Hora
území městské části BrnoIvanovice
území městské části BrnoJundrov
území městské části BrnoŽidenice
území městské části BrnoSlatina
území městské části BrnoKrálovo Pole
území městské části Brnosever
území městské části BrnoChrlice
území městské části BrnoKrálovo Pole
území městské části BrnoKomín
území městské části BrnoMedlánky
území městské
Tuřany
území městské
sever
území městské
Žabovřesky
území městské
Medlánky

části Brnočásti Brnočásti Brnočásti Brno-
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Svatováclavské hody v
Žabovřeskách
Tradiční svatováclavské
hody v Ořešíně
Tuřanské hody

20.–21. 9. 2020

od 4:00 do 6:00 hod.

26.–27. 9. 2020
27.–28. 9. 2020
17.–18. 10. 2020

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

Společenský ples MČ
Brno-Slatina

29.–30. 1. 2021

od 3:00 do 6:00 hod.

území městské části BrnoŽabovřesky
území městských částí
Brno-Ořešín, Brno-Jehnice
území městské části BrnoTuřany
území městské části BrnoSlatina

Datum nabytí účinnosti: 13. 4. 2019
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Příloha č. 3
Stanovení případů, při nichž je doba nočního klidu na části území statutárního města Brna, městské
části Brno-střed, vymezena dobou kratší
Určené území, na
kterém je doba
Vymezení doby
nočního klidu
nočního klidu
vymezena odlišně od
zákonné úpravy
katastrální území Černá
pole, Ponava a Veveří v
od 23:00 do 6:00 hod
městské části Brnostřed
katastrální území Brnood 24:00 do 06:00 hod Pisárky v městské části
Brno-střed

Stanovené případy

Termín v noci z-na

PonavaFest 2020

23.05. - 24.05. 2020

OCB Překonání
Gravitace 2020

13.06. - 14.06. 2020

Kuželka Fest vo. 3

13.06. - 14.06. 2020

od 24:00 do 06:00 hod

katastrální území BrnoŠtýřice v městské části
Brno-střed

Maraton hudby Brno

13.08. - 16.08. 2020

od 24:00 do 06:00 hod

katastrální území
Město Brno v městské
části Brno-střed

od 24:00 do 6:00 hod

katastrální území BrnoPisárky v městské části
Brno-střed

Riviéra Student Open
Air

21.09. - 22.09. 2020

Zdůvodnění:
PonavaFest 2020
5. ročník multižánrového festivalu PonavaFest v parku Lužánky. Zaměřen na alternativní hudbu,
divadlo a literaturu. Nezávislé umění různých žánrů a stylů. Kulturní produkce paralelně na několika
scénách s doprovodným programem pro děti a dospělé. HUDEBNÍ STAGE – avantgardní jazz,
alternativa i vážná hudba. DIVADELNĚ-LITERÁLNÍ STAN – divadlo, poezie, autorské čtení, dětský
program CHILL OUT JURTA - EKO–KINO – naučné filmy, besedy. ART JURTA – výtvarno a performance,
art film. TRHY – umělci, řemeslníci a farmáři s regionálními produkty.
Pořadatel navrhuje vymezení doby nočního klidu od 23:30 do 6:00 hod.

OCB Překonání Gravitace 2020
Jedinečná sportovně hudební akce, která v České republice dosud nemá konkurenci. Jedná se o akci
jak pro rodiny, tak i mladé. Věříme, že program přiláká lidi z celé republiky. Na akci vystoupí nejlepší
světoví jezdci na kolech, motorkách a koloběžkách. Také za přítomnosti televize Prima bude probíhat
pokus o několik nových světových rekordů na motorce. Krom toho vystoupí nesilnější muž světa a vše
bude umocněno hudebně světelnou show. Jedná se již o 7. ročník této akce, která přispěje k podpoře
cestovního ruchu.
Pořadatel navrhuje vymezení doby nočního klidu od 01:00 do 6:00 hod.

Příloha č. 3

Kuželka Fest vol. 3
Akce s poslechem více žánrového hudebního vystoupení, zábava s možností tance, příjemné
předprázdninové odpoledne. Hudební vystoupení se koná v soukromém areálu.
Pořadatel navrhuje vymezení doby nočního klidu od 24:00 do 6:00 hod.
Maraton hudby Brno
Maraton hudby Brno je dynamicky se rozvíjející multižánrový festival přinášející do Brna zcela nový
koncept, který používá město jako jedno velké pódium a prostřednictvím koncertů v mnoha
netradičních místech představuje Brno jak jeho obyvatelům, tak turistům z ČR i zahraničí. Během čtyř
let své dosavadní existence se stal největším letním hudebním festivalem v Brně. Představuje to
nejlepší z mimořádně pestrého hudebního života města doplněné o národní i mezinárodní hudební
osobnosti napříč žánry: rock, jazz, pop, busking, klasická hudba, folklor, world music, muzikál, opera
či nový cirkus. Dramaturgicky ojedinělý koncept se ukázal jako velice atraktivní a úspěšně rezonující u
nejširšího publika.
Festival vzniká za finanční podpory statutárního města Brna, pravidelně je mu udílena záštita
primátora města a je klíčovou hudební událostí Brna v rámci jeho členství v Síti kreativních měst
UNESCO v oblasti hudby.
Pořadatel navrhuje vymezení doby nočního klidu od 24:00 do 6:00 hod.

Riviéra Student Open Air
Jedná se o akci, jejímž předmětem je společensko-hudební produkce pro studenty vysokých škol. O
produkci se budou starat interpreti a hudební skupiny. O zajištění bezpečnosti se bude starat
soukromá bezpečnostní agentura.
Pořadatel navrhuje vymezení doby nočního klidu od 03:00 do 6:00 hod.

Příloha č. 4

