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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 8. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 11.09.2019

Aktualizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 5/2010, o
zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
Priloha c1_Pruvodni_dopis_OZV_final
Priloha_c2_navrh_OZv-alkohol_2019
priloha c5_stavajici zneni vyhl_alkohol
priloha c5_stavajici zneni_prilohac1
priloha c5_stavajici zneni_prilohac2
Priloha_3_OZV-pril1_alkohol_2019 upr
Priloha_4_OZV-pril2_alkohol_2019

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Gruberová Veronika, Ing - referent

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
souhlasí
s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška
města Brna č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu
prostranstvích, za účelem zabezpečení místních
veřejného pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek,
č. 2 tohoto materiálu, včetně změn přílohy č.
vyhlášky, dle přílohy č. 3 a 4 tohoto materiálu,

města Brna,
statutárního
na veřejných
záležitostí
dle přílohy
1 a 2 této

doporučuje
ZMB schválit návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města
Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška
statutárního města Brna č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu
na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek,
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dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, včetně změn přílohy č. 1 a
č. 2 této vyhlášky, dle přílohy č. 3 a 4 tohoto materiálu a
ukládá
OPO ÚMČ BS informovat o přijatém usnesení MMB.

Důvodová zpráva:
ZMČ BS je předložen návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a
doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 5/2010, o zákazu požívání
alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek(dále jen "OZV")(příloha č. 2 materiálu), včetně úpravy
přílohy č. 1 a přílohy č. 2 OZV (příloha č. 3 a příloha č. 4 materiálu).
V příloze č. 3 (příloha č. 1 OZV) je uveden přehled veřejných prostranství, na kterých je
zakázáno požívání alkoholických nápojů – tato příloha byla doplněna o nové ulice Vlněna a
ulička Kurta Gödela, a v příloze č. 4 (příloha č. 2 OZV) je uveden výčet akcí, na které se zákaz
požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích nevztahuje. Z této přílohy byly
vypuštěny akce, které se již na území MČ Brno-střed nekonají, a zároveň byla doplněna akce
„Jakubák open“.
Přílohy č. 3 a 4 jsou předloženy v režimu změn stávajícího a navrhovaného textu.
Pro úplnost přikládáme i text stávající OZV včetně jejích příloh (jako příloha č. 5 materiálu).
Stanoviska dotčených orgánů:
 Materiál byl projednán na RMČ dne 26.8.2019 s následujícím usnesením:
Usnesení RMČ/2019/34/72 Aktualizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 5/2010,
o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích
RMČ BS na 34. schůzi, konané dne 26.08.2019,
souhlasí
s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 5/2010, o zákazu požívání
alkoholu na veřejných prostranstvích, který tvoří přílohu č. 2, včetně změn přílohy č. 1 a 2 této
vyhlášky, které tvoří přílohu č. 3 a 4 tohoto materiálu,
doporučuje
ZMČ BS souhlasit s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 5/2010,
včetně změny přílohy č. 1 a č. 2, které tvoří přílohu č. 3 a 4 tohoto materiálu a
ukládá
OPO ÚMČ BS předložit materiál na nejbližší zasedání ZMČ BS.
Termín: ihned
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
omluven

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
omluven

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
omluven

 Materiál byl projednán dne 24.7.2019 na Komisi životního prostředí s následujícím
usnesením:
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Vaníček
pro

brovská

pro

Usnesení č. 9/7/2019
Komise životního prostředí se na svém 7. zasedání, konaném dne 24.7.2019 seznámila možností
změny obecně závazné vyhlášky o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, a to
v příloze, která uvádí veřejná prostranství, kde je zakázáno stále požívání alkoholických nápojů, a
v příloze, která uvádí akce na veřejných prostranstvích, kde je povoleno požívání alkoholických
nápojů, a doporučuje RMČ tyto přílohy neměnit.
Hlasování: pro 2, proti 0, zdržel se 6
Usnesení nebylo přijato.
Dvořák

Drdla

Bílek

Doležal

Flamiková

Izák

Kyselka

Pazdírek

Skeřil

Vaverka

Zorník

pro

omluven

zdržel se

zdržel se

zdržel se

nepřítomen

pro

zdržel se

zdržel se

zdržel se

omluven

 Materiál byl projednán dne 14.8.2019 na Komisi legislativní a organizační s následujícím
usnesením:
Usnesení č. KLO.07.03
Komise legislativní a organizační na svém 7. zasedání, konaném dne 14. 8. 2019,
souhlasí
s návrhem změny obecně závazné vyhlášky č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na veřejných
prostranstvích, včetně změny přílohy č. 2 obecně závazné vyhlášky, dle přílohy č. 2, 3 a 4 tohoto
materiálu, z hlediska právního a
doporučuje
RMČ BS doporučit ZMČ BS schválit návrh změny obecně závazné vyhlášky č. 5/2010, o zákazu
požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, včetně změny přílohy č. 2 obecně závazné
vyhlášky, dle přílohy č. 2, 3 a 4 tohoto materiálu.

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se, usnesení bylo přijato.

Fischerová

Hrabovská

pro

nepřítomna

Chládek
pro

Kubějová

Lastovecká

Prokeš

Sedláková

Springinsfeld

Machů

pro

omluvena

omluven

pro

pro

omluven

 Materiál byl projednán dne 12.8.2019 na Komisi mládeže, kultury a sportu s následujícím
usnesením:
Usnesení č.19.4.32. Komise mládeže, kultury a sportu RMČ Brno-střed, konaná dne 12.8.2019
projednala
žádost o připomínky k novelám obecně závazných vyhlášek č.5/2010, č. 9/2017 a č.11/2017
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Závo

pr

doporučuje
RMČ Brno-střed vzít na vědomí návrh k novelám obecně závazných vyhlášek č.5/2010, č. 9/2017
a č.11/2017
Hlasování:

pro

4

proti

1

zdržel se

3

Usnesení nebylo přijato.
Machů
pro

Reiner
pro

Vrbas
nepřítomen

Bílek
pro

Heřman
proti

Němec
zdržel se

Sedláček
zdržel se

Sedláková
omluvena

Freimuth
zdržel se

Spilková
pro

 Materiál byl předložen k projednání Komisi pro bezpečnost a pořádek na zasedání dne
20.8.2019, k bodu nebylo přijato usnesení, komise nebyla usnášeníschopná.
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Kupková
omluvena

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/0262858/2019

SPIS. ZN.:
VYŘIZUJE:
E-MAIL:

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

DATUM:

2019-06-22

TELEFON:

Žádost o připomínky - novely obecně závazných vyhlášek

Vážená paní tajemnice,
vážený pane tajemníku,

Magistrát města Brna, Odbor vnitřních věcí, připravuje novely 3 níže uvedených obecně závazných vyhlášek
statutárního města Brna. V souladu s článkem 77 odst. 3 Statutu města Brna si Vám je dovolujeme předložit
k připomínkování.


Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu
na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,
ve znění pozdějších vyhlášek

Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 5/2010 reguluje konzumaci alkoholu na veřejných
prostranstvích. Součástí vyhlášky jsou 2 přílohy, které jsou zpracovány na základě podkladů městských částí.
V příloze č. 1 je přehled konkrétních veřejných prostranství, na kterých je požívání alkoholu zakázáno,
a v příloze č. 2 jsou stanoveny výjimky na akce, při jejichž pořádání se zákaz konzumace alkoholu na místě
konání akce neuplatní.
Žádáme o sdělení, zdali navrhujete stanovení nových míst do přílohy č. 1 nebo dalších výjimek ze zákazu
do přílohy č. 2.
Dovolujeme si však upozornit, že v souladu s principem proporcionality by měla být omezení v obecně závazné
vyhlášce stanovena vždy jen v co nejméně omezujícím rozsahu. Vzhledem k narůstajícímu obsahu přílohy
č. 1 – veřejných prostranství, kde je konzumace alkoholu zakázána, tak i vzrůstajícímu počtu výjimek, žádáme
o důkladné zvážení nových návrhů doplnění vyhlášky, a to z hlediska jejich potřebnosti i vymahatelnosti.
Návrh vyhlášky a obě stávající přílohy (již se zapracovanou změnou v příloze č. 1 u MČ Brno-Maloměřice
a Obřany a změnou v příloze č. 2 u MČ Brno-Ořešín) přikládáme v příloze.
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Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 9/2017, o pravidlech pro pohyb psů

Předmětná vyhláška stanovuje povinnosti pro osobu doprovázející psa na veřejném prostranství. V článku 1
odst. 4 se navrhuje nová formulace povinnosti, aby pes pohybující se na veřejném prostranství byl označen
způsobem umožňujícím jeho identifikaci, a to s ohledem na novelu zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, která od roku 2020 stanovuje
povinnost pro označení psa čipem při provedení povinného očkování. Cílem předmětné vyhlášky je zajištění
veřejného pořádku, a mimo jiné identifikaci majitele v případě zaběhnutí či volného pobíhání psa.
Příloha č. 1 vyhlášky vymezuje prostory pro volné pobíhání psů a příloha č. 2 stanovuje prostory, kde je vstup
se psy zakázán.
Tímto žádáme o sdělení, zdali navrhujete úpravu prostor v uvedených přílohách.
Návrh vyhlášky i stávající znění příloh (se zapracovanými návrhy změn u MČ Brno-sever a MČ Brno-Chrlice
v příloze č. 2) přikládáme.

Dovolujeme si upozornit na skutečnost, že pokud je ve výše uvedených vyhláškách úprava vztažena pouze
na veřejná prostranství, je nutno zkoumat, zda se opravdu o veřejná prostranství jedná. Veřejným
prostranstvím jsou dle definice, uvedené v § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému
bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Prostory tedy
musí splňovat zákonnou podmínku přístupnosti bez omezení a obecného užívání neomezeným okruhem
uživatelů. Plochy, které se na určitou dobu zamykají nebo jejichž užití je určitým způsobem podmíněno,
nenaplňují zákonnou definici a nelze je pokládat za veřejná prostranství (např. hřbitovy, oplocená
uzamykatelná hřiště a sportoviště apod.). Dále upozorňujeme, že za veřejné prostranství nelze považovat ani
pozemky určené k plnění funkcí lesa dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Takové prostory nesplňují požadavek obecného užívání, neboť jejich
užití je omezeno přímo na základě citovaného zákona. Od těchto pozemků je ale nutné odlišit parky
a lesoparky, které k plnění funkcí lesa určeny nejsou a jsou tak pod pojem veřejné prostranství podřaditelné.



Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu, ve znění pozdějších
vyhlášek

Předmětná vyhláška stanovuje výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší
nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována. V rámci novelizace se bude aktualizovat pouze
příloha vyhlášky, která stanovuje případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší pouze na
části území statutárního města Brna, a to s ohledem na možné šíření zvuku v prostředí. Část území města,
která může být zvukem zasažena, je v současné době vymezena územím jedné nebo více městských částí.
K tomu bylo přistoupeno z důvodu, že jsou jasně dány hranice městských částí a obyvatelé města mohou
jednoduše zjistit kterého území se omezení noční doby týká. S ohledem na rozlohu a reliéf některých
městských částí lze v určitých případech připustit i vymezení katastrálním územím a nikoli celou městskou
částí. Je však vždy nutno pečlivě posoudit šíření zvuku a možný rozsah zasaženého území.
V rámci připomínkového řízení žádáme o sdělení, zda navrhujete stanovení výjimek z doby nočního klidu
či nikoli. 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
i na tomto sousedním území, žádáme o projednání dané záležitosti s dotčenou městskou částí.
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Současně 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 (viz 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.)
V příloze přikládáme návrh novely předmětné vyhlášky včetně aktuální přílohy.

Připomínky, návrhy a podklady nám zašlete nejpozději do 30. září 2019.
Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem

Mgr. Jaroslava Slámová
vedoucí Odboru vnitřních věcí
v z. Mgr. Radim Sedláček

POČET PŘÍLOH:
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Příloha č. 2

Statutární město Brno
Právní předpisy 2019

Statutární město Brno
Obecně závazná vyhláška č. …/2019,
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 5/2010, o zákazu
požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek

datum nabytí účinnosti:

Magistrát města Brna | Dominikánské nám. 1 | 601 67 Brno
tel.: +420 542 171 111 | e-mail: informace@brno.cz | www.brno.cz

Statutární město Brno
Obecně závazná vyhláška č. …/2019,
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 5/2010, o zákazu
požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek

Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z8/. zasedání konaném dne …. v souladu s ustanovením § 10
písm. a) a na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1
Příloha č. 1 a 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 obecně
závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 9/2011, č. 6/2013 a č. 5/2017 se zrušují a nahrazují přílohami
č. 1 a č. 2 této vyhlášky.

Článek 2
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

JUDr. Markéta Vaňková
primátorka města Brna

Mgr. Petr Hladík
1. náměstek primátorky města Brna

Datum nabytí účinnosti:
Strana 2 (celkem 2)

Příloha č. 5
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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2010,
o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku
___________________________________________________________________________
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“):
Článek 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 prostranstvích2:
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.

Článek 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;
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.
2Datum nabytí účinnosti: 4. 6. 2010
§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: veřejným prostranstvím jsou
2 (celkem
3)
všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každémuStrana
bez omezení,
jako
např. podchody a nadchody, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
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d) v okruhu 5 m od stánků a jiných obdobných zařízení s občerstvením, kde je možný prodej
alkoholických nápojů ve smyslu zvláštních právních předpisů3, pokud není v příloze č. 1 a 2 této
vyhlášky stanoveno jinak.
Článek 3
Porušení této vyhlášky se posuzuje podle zvláštních předpisů4.
Článek 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

3

Např. Tržní řád
§ 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.
4

________________________________________________________________________________
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Přehled veřejných prostranství, na kterých je zakázáno požívání alkoholických nápojů
Městská část

Veřejná prostranství stanovená dle čl. 1 odst. 2 písm. a)

1. Brno-střed

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, Hoppova,
Horní, Hrnčířská, Hroznová, Husova, Hvězdová, Hybešova, Jakubská,
Jakubské nám., Jana Uhra, Janáčkovo nám., Jánská, 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 náměstí, 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,
náměstí 28. října, náměstí Míru, náměstí 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 nábřeží, 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, Zvonařka,
Žabovřeská, Železniční, Žerotínovo náměstí, Žižkova, Žlutý kopec
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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
- 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
podchod mezi ulicí Josefskou a obchodním domem TESCO, Dornych 404/4,
Brno
veřejná parkoviště
veřejně přístupné účelové komunikace

2. Brno-Žabovřesky
3. Brno-Královo Pole

cyklistické stezky
Nestanovuje
Ulice a náměstí:
- Palackého tř. včetně přilehlých parků mezi ulicemi B. Němcové
a Mánesova,
- Kosmova, Husitská,
- Slovanské nám. včetně parku,
- Skácelova, Purkyňova,
- Královopolská včetně přilehlého parku na nároží s ul. Purkyňovou,
- Kounicova, Štefánikova,
- Mojmírovo nám. včetně parku,
- Božetěchova včetně přilehlého parku Božetěchův sad,
- Šelepova včetně přilehlého parku Národního odboje,
- Botanická, Chodská, Srbská, Sportovní, Staňkova, Skřivanova, Rybníček,
Pionýrská, Střední,
- Chaloupeckého nám. včetně parku, Malátova, Kartouzská včetně
přilehlého parku,
- J. Babáka, Dobrovského, Kolejní, Dalimilova,
- Červinkova včetně přilehlého parčíku na nároží s ul. Vodovou,
vnitroblok
- Mánesova – za domy č. 9, 11, 13, 15 a 17,
- Kosmova – za domy č. 1, 3, 5, 7, 9 a 11,
Palackého tř. 126 – zahrada KC Semilasso, Bundovcova

4. Brno-sever

Ulice a náměstí:
- Halasovo nám., nám. Republiky, nám. SNP, Babičkova,
- Cejl od č. 50 do 90 a od 71 do 123,
- Dukelská tř., Francouzská, Jugoslávská, Lužova, Merhautova, Nováčkova
– Lieberzeitova, Přadlácká, Slepá, Tkalcovská, Vranovská, Zemědělská,
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parky:
- Husovický kopec, Merhautova – Venhudova, Marie Restituty,
Schreberovy zahrádky, Tkalcovská, Antala Staška
parkoviště před nákupními středisky:
- Majdalenky – BIGBILLA,
- Halasovo nám. – ALBERT,
- Okružní – LIDL,
- Tkalcovská – INTERSPAR

5. Brno-Židenice

Parky:
- Juliánovské nám., Bubeníčkova – Koperníkova, Karáskovo nám.,
Gajdošova – Hrozňatova – Podpísečná, Nopova – Bořivojova,
Rokycanova – Filipínského
ulice:
Vojanova, Strakatého
parkoviště:
- u obchodního centra TESCO – supermarket Brno,
- u obchodního domu KAUFLAND na ul. Bubeníčkově,
- u obchodního domu ALBERT na ul. Stará osada
před budovou ČD Brno-Židenice na ulici Lazaretní a ve vzdálenosti 200 m
od ní
v okruhu 50 m od prodejen potravin:
- Juliánovské nám. 2 (p. č. 4281/1)
- Hromádkova 10 (p. č. 4900)
- Škroupova 42 (p. č. 3893)
- Táborská 158 (p. č. 1882)
- Buzkova 1 (p. č. 3304/1)

6. Brno-Černovice

7. Brno-jih

V okruhu 50 m od prodejen potravin:
- Wainerovo nám., p. č. 2120/1, 2120/2,
- Cornovova 3, p. č. 1066, 1562 a 1563,
- Húskova 2, p. č. 1683/2,
- Štolcova 31, p. č. 928,
- Blatouchová 2, p. č. 493, 494/1, 494/2,
- Bolzanova 52, p. č. 1185,
- Charbulova 70, p. č. 443,
- Olomoucká 142, p. č. 1407
Křížení ulic Svatopetrská, Hodonínská, Za Mostem,
v okruhu 50 m od mostu přes tok Ponávky
park: Lomená – Sladkého, Plotní

8. Brno-Bohunice

Švermova 7–9
v okruhu 50 m od radnice MČ Brno-Bohunice, Dlouhá 3

9. Brno-Starý Lískovec V okruhu 100 m od:
- samoobsluhy ALBERT na ul. Kurská 9
- samoobsluhy ALBERT na ul. U Pošty 16
- restaurace AMUR na ul. U Hřiště 21
- restaurace U VOJTY na ul. Krymská 2
Datum nabytí účinnosti: 4. 6. 2010
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ulice:

- Jemelkova, Klobásova, Kosmonautů 15–17, Labská 11–25, Mikuláškovo
nám., Osová, Příčky 3–7, U Pošty, Vltavská

10. Brno-Nový
Lískovec
11. Brno-Kohoutovice

V okruhu 30 m od domu Plachty 512/2 a Plachty 510/6
ulice:

- Libušina tř., Libušino údolí, Borodinova, Glinkova, Musorgského,

Richtrova, Stamicova, Voříškova, Žebětínská, Vaňhalova, Chalabalova,
Prokofjevova, Bellova, Pavlovská, Axmanova, Jírovcova,

12. Brno-Jundrov

veřejná prostranství mezi objekty:
- Prokofjevova 1–11, Libušina tř. 13 a Libušina tř. 15
Nestanovuje

13. Brno-Bystrc

Celá plocha bývalé smyčky trolejbusu pod OC LETNÁ na ul. Černého
celá plocha bývalého hřbitova ohraničená zděnou zídkou mezi ulicemi
Vondrákova, Odbojářská a Živného
v okruhu 50 m od objektu ekumenického centra ARCHA
v okruhu 50 m od objektu radnice MČ Brno-Bystrc

14. Brno-Kníničky

Centrální park
Ulice:
- Ambrožova, Dolní louky, Hluboček, Hrázní, K Bukovinám, K Lesu,
Místní, Nová, Ondrova, Přehradní, Rekreační, Šikulova, U Kaple, U
Luhu, U Památníku
park:

- při ul. Ondrova, při ul. U Kaple, při spojnici ulic Rekreační

15. Brno-Komín

a U Památníku, při spojnici ulic Hrázní a Rekreační
Nestanovuje

16. Brno-Medlánky

Zámecký park při ul. Hudcova
parčík při ul. Jabloňová (Mokřad pod Hrázkou)
parčík nacházející se na nám. Odboje
v okruhu 50 m od:
- objektu ÚMČ Brno-Medlánky, Hudcova 7
- areálu SOS dětské vesničky na ul. Borůvková
- za SOS vesničkou od zdrav. zařízení na ul. Jabloňová a na ul. Hudcova
významný krajinný prvek Medlánecké kopce

17. Brno-Řečkovice
a Mokrá Hora

Konečná tramvaje č. 1 (vymezeno ulicemi Medláneckou, T. Novákové,
Družstevní a Gymnáziem T. Novákové)
vnitřní i vnější plocha areálu VYSOČINA (vymezeno ulicemi Kolaříkova,
Vránova, Vážného, Marie Hübnerové, Měřičkova)
park na Novém náměstí

18. Brno-Maloměřice
a Obřany

Ulice Břehová – odpočívadlo u mostu,
památník Esslera – před bývalou textilní továrnou,
parčík:
- Svatého Jána,
- mezi ulicemi Sady, Vrbí, Karlova

Datum nabytí účinnosti: 4. 6. 2010
Strana 4 (celkem 5)

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
PŘÍLOHA č. 1
obecně závazné vyhlášky č. 5 /2010, o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
________________________________________________________________________________________
park:

- Fryčajova
- lokalita bývalého maloměřického hřbitova (při ulici Obřanská)
- lokalita bývalého obřanského hřbitova (při ulici Fryčajova)
19. Brno-Vinohrady
20. Brno-Líšeň

Pálavské nám.
Ulice:
- Kotlanova, Jírova, Konradova, nám. Karla IV.,
park:

- při ulici Trnkova, při nám. Karla IV.,
v okruhu 50 m od:
- samoobsluhy ALBERT na ul. Masarova 9 a Novolíšeňská 15,
- samoobsluhy LIDL na ul. Trnkova,
- samoobsluhy BILLA na ul. Sedláčkova 4

21. Brno-Slatina
22. Brno-Tuřany

Nestanovuje
V okruhu 100 m od prodejny potravin na ulici:
- Růžová 264/20, Podlipná 7/16, Hasičská 10/6, Ivanovické nám. 33/29,
Vyšehradská 320/28, Zapletalova 29/35

23. Brno-Chrlice

Park na Chrlickém nám.

24. Brno-Bosonohy

Nestanovuje

25. Brno-Žebětín

Nestanovuje

26. Brno-Ivanovice

Nestanovuje

27. Brno-Jehnice

Nestanovuje

28. Brno-Ořešín

Nestanovuje

29. Brno-Útěchov

Nestanovuje
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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

2. Brno-Žabovřesky
3. Brno-Královo Pole
4. Brno-sever
5. Brno-Židenice
6. Brno-Černovice
7. Brno-jih
8. Brno-Bohunice

9. Brno-Starý Lískovec

10. Brno-Nový
Lískovec
11. Brno-Kohoutovice

12. Brno-Jundrov
13. Brno-Bystrc

Vánoční trhy
Slavnosti vína
Slavnosti piva
Gurmánské slavnosti
Slavnosti dobrého jídla
Svatomartinské slavnosti
Radniční dny s pivem
Brno – město uprostřed Evropy
Velikonoční slavnosti a trhy
Slavnosti regionů
Dny Brna
Den radnice Brno-střed
Všude dobře, v centru nejlíp
Týden splněných přání
Bruslení na Moraváku
Řezbářské sympozium
Květnové slavnosti
Nestanovuje
Erbovní slavnosti
Kulturní akce související s provozem KC Semilasso
Novoroční ohňostroj
Nestanovuje
Nestanovuje
Hody
Nestanovuje
Fašanková obchůzka Bohunicemi
Svatováclavské hody
Mikulášská nadílka
Setkání v obecním vinohradě
Pálení čarodějnic
Bohunické vítání jara
Novoroční ohňostroj
Starolískovecké mladé hody
Starolískovecké vinobraní
Den radnice
Hody
Pálení čarodějnic
Kameňák se baví
Velikonoční obchůzka
Mladé hody
Babské hody
Vánoční zvonění
Ohňostroj
Pálení čarodějnic
Koncert pod širým nebem
Výročí založení Kohoutovic
Nestanovuje
Nestanovuje
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14. Brno-Kníničky
15. Brno-Komín
16. Brno-Medlánky

17. Brno-Řečkovice
a Mokrá Hora
18. Brno-Maloměřice
a Obřany
19. Brno-Vinohrady

20. Brno-Líšeň
21. Brno-Slatina
22. Brno-Tuřany

23. Brno-Chrlice

24. Brno-Bosonohy
25. Brno-Žebětín
26. Brno-Ivanovice
27. Brno-Jehnice
28. Brno-Ořešín
29. Brno-Útěchov

Mladé hody
Kníničská oslava příchodu nového roku
Komínské hody
Ostatky
Medlánecké svatováclavské hodové slavnosti
Folklorní slavnosti
Hudebně-taneční večery
Sportovní dny
Jarmark tradičních řemesel
Pálení čarodějnic
Hudební večery
Vavřinecké hody
Místní hody
Košt vín
Hody
Den Vinohrad
Benefiční koncert Svazu tělesně postižených
Vánoční trhy
Kulturní léto na Vinohradech
Bavíme se na Vinohradech
Líšeňské hody
Latinské hody
Tuřanské hody a vostatky v k.ú. Tuřany
Hody a vostatky v k.ú. Brněnské Ivanovice
Hody a vostatky v k.ú. Dvorska
Bartolomějské hody
Vostatky v k.ú. Holásky
Vánoční trhy
Setkání u vánočního stromu v MČ
Pálení čarodějnic
Krojované slavnosti
Burčákové slavnosti
Chrlické hody
Pálení čarodějnic
Nestanovuje
Bartolomějské hody
Václavské hody
Masopustní průvod
Bartolomějské hody
Kácení máje
Nestanovuje
Nestanovuje
Nestanovuje
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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, ulička Kurta Gödela,
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, Ulička Václava Havla,
Úvoz, Úzká, Vachova, Václavská, Valcha, Vaňkovo nám., Ve
Vaňkovce, Veletržní, Veselá, Veveří, Vídeňská, Vinařská, Vinohrady,
Vlhká, Vlněna, Vodní, Vojtova, Vrchlického sad, Vsetínská,
Všetičkova, Vysoká, Výstaviště, Výstavní, Wanklova, Wolkrova,
Wurmova, Ypsilantiho, Za Divadlem, Zachova, Zahradnická,
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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, lesoparky a ostatní veřejná zeleň:
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, 1612/3 k. ú. Stránice, část p. č. 1550/2, část
p. č. 1612/8 a část p. č. 1612/10 k. ú. Stránice – po ústí ulice Rezkova, a
p. č. 776, 777, 827/1, 841 k. ú. Pisárky
podchod mezi ulicí Josefskou a obchodním domem Dornych 404/4
veřejná parkoviště
veřejně přístupné účelové komunikace (kromě vnitrobloku Lidická 12–16
Městského divadla Brno)
cyklistické stezky
prostor před Janáčkovým divadlem, kde se nachází vodní prvky
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lesopark Wilsonův les – p. č. 11, 285/1, 285/13, 3623/1, 3623/6, 4437 a
4686 k. ú. Žabovřesky
2. Brno-Žabovřesky

3. Brno-Královo Pole

ulice a náměstí:
- Palackého tř. včetně přilehlých parků mezi ulicemi B. Němcové
a Mánesova,
- Kosmova, Husitská,
- Slovanské nám. včetně parku,
- Skácelova, Purkyňova,
- Královopolská včetně přilehlého parku na nároží s ul. Purkyňovou,
- Kounicova, Štefánikova,
- Mojmírovo nám. včetně parku,
- Božetěchova včetně přilehlého parku Božetěchův sad,
- Šelepova včetně přilehlých sadů Národního odboje,
- Botanická, Chodská, Srbská, Sportovní, Staňkova, Skřivanova,
Rybníček, Pionýrská, Střední,
- Chaloupeckého nám. včetně parku, Malátova, Kartouzská včetně
přilehlého parku,
- J. Babáka, Dobrovského, Kolejní, Dalimilova,
- Červinkova včetně přilehlého parčíku na nároží s ul. Vodovou
vnitroblok
- Mánesova – za domy č. 9, 11, 13, 15 a 17,
- Kosmova – za domy č. 1, 3, 5, 7, 9 a 11,

4. Brno-sever

Palackého tř. 126 – zahrada KC Semilasso, Budovcova
ulice a náměstí:
- Halasovo nám., nám. Republiky, nám. SNP, Babičkova,
- Cejl od č. 50 do 90 a od 71 do 123,
- Bratislavská (část od Soudní po Cejl), Dukelská tř., Dusíkova,
Francouzská, Hvězdova, Jugoslávská, Loosova, Lužova,
Merhautova, Nováčkova–Lieberzeitova, Okružní v úseku od
Dusíkovy po Ibsenovu, Provazníkova, Přadlácká, Slepá, Soudní,
Tkalcovská, Vranovská, Zemědělská
parky:
- Husovický kopec, Stanislava Krátkého,
Schreberovy zahrádky, Tkalcovská

5. Brno-Židenice

Marie

Restituty,

parkoviště u nákupních středisek při ulicích:
- Majdalenky
- Halasovo nám.
- Okružní
- Tkalcovská
parky:
- Juliánovské nám., Bubeníčkova–Koperníkova, Karáskovo nám.,
Gajdošova–Hrozňatova–Podpísečná,
Nopova–Bořivojova,
Rokycanova–Filipínského,
Ondříčkovo
nám.,
Vančurova–
Jamborova
ulice:
- Vojanova, Strakatého, Táborská
parkoviště:
- u obchodního centra na ul. Bělohorské,
- u obchodního domu na ul. Bubeníčkově,
- u obchodního domu na ul. Stará osada
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před budovou ČD Brno-Židenice na ulici Lazaretní a ve vzdálenosti 200
m od ní

6. Brno-Černovice

7. Brno-jih

v okruhu 50 m od prodejen potravin a provozoven:
- Juliánovské nám. 2 (p. č. 4281/1),
- Hromádkova 10 (p. č. 4900),
- Buzkova 1 (p. č. 3304/1),
- Geislerova 34 (p. č. 810),
- Kamenačky 18 (p. č. 3873)
- Bělohorská 49 (p. č. 4727)
v okruhu 50 m od prodejen potravin:
- Wainerovo nám. (p. č. 2120/1, 2120/2),
- Cornovova 3 (p. č. 1066, 1562 a 1563),
- Húskova 2 (p. č. 1683/2),
- Štolcova 31 (p. č. 928),
- Blatouchová 2 (p. č. 493, 494/1, 494/2),
- Bolzanova 52 (p. č. 1185),
- Charbulova 70 (p. č. 443),
- Olomoucká 142 (p. č. 1407)
v okruhu 50 m od prodejen potravin:
- Lužná 3 (p. č. 385/2)
- Plotní 22 (p. č. 1123)
- Plotní 57 (p. č. 1113)
park Sokolova (p. č. 838 a 1020/1)

8. Brno-Bohunice

Švermova 7–9
v okruhu 50 m od objektu ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 3

9. Brno-Starý Lískovec v okruhu 100 m od:

- restaurace na ul. U Hřiště 21
- restaurace na ul. Krymská 2
ulice:
- Jemelkova, Klobásova, Kosmonautů 15–17, Labská 11–25,
Mikuláškovo nám., Osová, Příčky 3–7, U Pošty, Vltavská
V
okruhu
30 m od domu Plachty 2 a Plachty 6
10. Brno-NovýLískovec
lesopark – p. č. 978, 974/1, 973/1, 972 v k. ú. Nový Lískovec

11. Brno-Kohoutovice
12. Brno-Jundrov
13. Brno-Bystrc

pozemky p. č. 501, 519/2 v k. ú. Nový Lískovec
Nestanovuje
Nestanovuje
Celá plocha bývalé smyčky trolejbusu pod OC LETNÁ na ul. Černého
celá plocha bývalého hřbitova ohraničená zděnou zídkou mezi ulicemi
Vondrákovou, Odbojářskou a Živného
v okruhu 50 m od objektu ekumenického centra ARCHA
v okruhu 50 m od objektu ÚMČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60

14. Brno-Kníničky

Centrální park mezi ulicemi Kachlíkova, Kubíčkova, Ondrouškova
a Fleischnerova
ulice:
- Ambrožova, Dolní louky, Hluboček, Hrázní, K Bukovinám, K Lesu,
Místní, Nová, Ondrova, Přehradní, Rekreační, Šikulova, U Kaple,
U Luhu, U Památníku
park:
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- při ul. Ondrově, při ul. U Kaple, při spojnici ulic Rekreační
a U Památníku, při spojnici ulic Hrázní a Rekreační

15. Brno-Komín

ulice:
- Čichnova, Hlavní, Pastviny, Svratecká, Dělnická
park na Ruském vrchu

16. Brno-Medlánky

v okruhu 50 m od:
- objektu ÚMČ Brno-Komín, Vavřinecká 15
- objektu DPS, Vavřinecká 13
Zámecký park při ul. Hudcově
parčík při ul. Jabloňové (Mokřad pod Hrázkou)
parčík nacházející se na nám. Odboje
v okruhu 50 m:
- od objektu ÚMČ Brno-Medlánky, Hudcova 7
- od areálu SOS dětské vesničky na ul. Borůvkové
- za SOS vesničkou od zdrav. zařízení na ul. Jabloňové a Hudcově
- od objektu V Újezdech 5 – odloučené pracoviště Mateřské školy
Brno, Hudcova 435/47
- od objektu Centra volnočasových aktivit, Jabloňová 11
- od Medláneckého rybníka
významný krajinný prvek Medlánecké kopce

17. Brno-Řečkovice
a Mokrá Hora

Konečná tramvaje č. 1 (vymezeno ulicemi Medláneckou, T. Novákové,
Družstevní a Gymnáziem T. Novákové)
vnitřní i vnější plocha areálu VYSOČINA (vymezeno ulicemi Kolaříkovou,
Vránovou, Vážného, Marie Hübnerové a Měřičkovou)
park na Novém nám.

18. Brno-Maloměřice
a Obřany

ulice

- Břehová – odpočívadlo u mostu
- Sady
- Vrbí
památník Esslera – před bývalou textilní továrnou,
parčík:
- u sochy svatého Jana,
- mezi ulicemi Sady, Vrbí a Karlovou
v okruhu 50 m od:
- smíšeného zboží na ul. Selská 70
- prodejny tabáku na Proškově nám.
- potravin na ul. Obřanská 162
- potravin – na ul. Fryčajově

park:

- Fryčajova
- lokalita bývalého maloměřického hřbitova (při ulici Obřanské)
- lokalita bývalého obřanského hřbitova (při ulici Fryčajově)
19. Brno-Vinohrady

Pálavské nám.
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před budovou ÚMČ Brno-Vinohrady, Velkopavlovická 25, p. č. 1652/9,
1652/112, 1652/80, 9368, 9376, 9377 v k. ú. Židenice (před vchodem a v
přilehlém parku)
park Bzenecká u domu s pečovatelskou službou, p. č. 9139/1, 9139/2,
9139/3 v k. ú. Židenice

20. Brno-Líšeň

ulice:
- Kotlanova, Jírova, Konradova, nám. Karla IV.

park:

- při ulici Trnkově, při nám. Karla IV.
prostor od zastávky tramvaje č. 8 Novolíšeňská ke konečné zastávky
trolejbusu č. 25 a 26 na ul. Novolíšeňské

21. Brno-Slatina

ulice:
- Langrova, Tilhonova
v okruhu 100 m od zastávky MHD Langrova ve směru sídliště Slatina

22. Brno-Tuřany

park na Přemyslově nám.
V okruhu 100 m od prodejny potravin na ulici:
- Podlipná 16, Hasičská 6, Ivanovické nám. 29, Vyšehradská 28,
Zapletalova 35
parky:
- Májový park při ul. Revoluční
- park Legionářů při Tuřanském nám.
- Jahodová–Pastevní
- Sokolnická
- U Potoka

23. Brno-Chrlice

Park na Chrlickém nám.

24. Brno-Bosonohy

v okruhu 50 m od objektu ÚMČ Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1
v okruhu 50 m od objektu na ul. Vzhledná 5

25. Brno-Žebětín
26. Brno-Ivanovice
27. Brno-Jehnice
28. Brno-Ořešín
29. Brno-Útěchov

Nestanovuje
Nestanovuje
Nestanovuje
Nestanovuje
Nestanovuje
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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

Advent na Moraváku
Advent na Zelňáku
Akce ve dvoraně Městského divadla Brno
Babylonfest
Brněnská muzejní noc
Brněnské Vánoce
Brno – město uprostřed Evropy
Bruslení na Moraváku
Den Brna
Den otevřených dveří Hvězdárny a planetária Brno
Divadelní představení a koncerty na Letní scéně Radosti
Divadelní svět Brno – včetně Noci kejklířů a Slavnosti masek
Evropská noc vědců
Evropský svátek hudby
F SCÉNA
Farmářské trhy na Moraváku
Farmářské trhy na Římáku
Fašank
Festival Janáček Brno
Festival U jednoho stolu
Festival vědy
Gurmánské slavnosti
Hvězdy nad Kraví horou
Jakubák open
Květnové slavnosti
Letní festival na hradě Špilberk
Letní kino na Stadionu
Letní scéna Městského divadla Brno na Biskupském dvoře
Letní shakespearovské slavnosti
Léto na Staré radnici
Léto v centru
Meeting Brno a Pouť smíření
Mezinárodní hudební festival Špilberk
Mezinárodní kytarový festival
Nedělní promenádní koncerty v Denisových sadech
Noc kostelů
Otevřená radnice MČ Brno-střed
Pivovarské dny na Staré radnici
Pláž na nám. Svobody
Prázdniny v centru
Rozsvěcení vánočního stromu na Mendlově náměstí
Rozsvěcení vánočního stromu před Mahenovým divadlem
Rozsvěcení vánočního stromu v Masarykově čtvrti
Rozsvícení vánočního stromečku – Národní divadlo Brno
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2. Brno-Žabovřesky

3. Brno-Královo Pole

4. Brno-sever

5. Brno-Židenice

Řezbářské sympozium
Silvestr v Národním divadle Brno
Slavnosti a festivaly v rámci trhů na Zelňáku
Slavnosti dobrého jídla
Slavnosti piva
Slavnosti regionů
Slavnosti řemesel
Slavnosti vína
Slavnostní odhalení výtvarných objektů
Sochy v ulicích – Brno Art Open
Sportovní dny
Svatomartinské slavnosti
Týden splněných přání
Ukončení sezóny v Národním divadle Brno
Ukončení turistické sezóny – koulení kola
Vánoce na radnici
Vánoční trhy
Velikonoce na Staré radnici
Velikonoční slavnosti a trhy
Vernisáže výstav a doprovodné programy Muzea města Brna
Vernisáže výstav v Domě umění a doprovodné programy (přednášky,
koncerty, diskusní večery, divadla)
Všude dobře, v centru nejlíp
Zahájení sezóny v Národním divadle Brno
Zahájení turistické sezóny
Adventní setkání
Draci nad Žabinami
Nedělní odpoledne v Žabinách
Svatováclavské hody
Světýlka v Žabovřeskách
Veselé prázdniny
Žabovřeské čarodějnice
Adventní neděle
Dětský den
Erbovní slavnosti
Královopolský trh
Kulturní akce související s provozem KC Semilasso
Kulturní léto v zahradě KC Semilasso
Novoroční ohňostroj
Pálení čarodějnic
Slavnosti moře
Vánoční prodej na tržišti Husitská
Den radnice
Den Husovic
Farmářské trhy
Ghettofest
Hody
Pálení čarodějnic
Rozsvěcení vánočního stromečku
Slavnosti vína MČ Brno-sever
Velikonoční jarmark
Vítání prázdnin (hlavní prázdniny)
Farmářské trhy
Kulturní a společenské akce související s provozem SC Dělnický dům
Kulturní a společenské akce související s provozem SC Karas
Pálení čarodějnic
Rozsvěcení vánočního stromu
Židenické hody
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6. Brno-Černovice
7. Brno-jih
8. Brno-Bohunice

9. Brno-Starý Lískovec

10. Brno-Nový
Lískovec

11. Brno-Kohoutovice

12. Brno-Jundrov
13. Brno-Bystrc
14. Brno-Kníničky

15. Brno-Komín
16. Brno-Medlánky

17. Brno-Řečkovice
a Mokrá Hora
18. Brno-Maloměřice
a Obřany

Hody
Kulturní akce pořádané v parku Řehořova
Nestanovuje
Fašanková obchůzka Bohunicemi
Mikulášská nadílka
Pálení čarodějnic
Setkání v obecním vinohradě
Svatováclavské hody
Zahradní slavnosti
Zpívání u vánočního stromu
Den radnice
Novoroční ohňostroj
Starolískovecké domácí zabíjačkové hody
Starolískovecké mladé hody
Starolískovecké rybí hody
Starolískovecké vinobraní
Živý betlém
Den lesoparku
Farmářské trhy
Hody
Kameňák se baví
Pálení čarodějnic
Setkání u vánočního stromu
Velikonoční obchůzka
Babské hody
Koncert pod širým nebem
Košt svatomartinského vína
Mladé hody
Pálení čarodějnic
Silvestrovský ohňostroj
Slavnosti vína
Vánoční zvonění
Slovácké hody
Bystrcké hody
Farmářské trhy
Vánoční trhy
Kácení máje
Kníničská oslava příchodu nového roku
Mikulášská zábava
Mladé hody
Nohejbalový turnaj
Ostatky
Petanque turnaj
Vaření guláše
Komínské hody
Ostatky
Vinobraní
Farmářské trhy
Hudební a taneční večery
Kácení máje
Letní kino
Medlánecké svatováclavské hodové slavnosti
Pálení čarodějnic
Sportovní dny
Vavřinecké hody
Kovářské slavnosti „Obřanský obr“
Místní hody
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19. Brno-Vinohrady

20. Brno-Líšeň

21. Brno-Slatina

22. Brno-Tuřany

23. Brno-Chrlice

24. Brno-Bosonohy

25. Brno-Žebětín

26. Brno-Ivanovice
27. Brno-Jehnice
28. Brno-Ořešín

29. Brno-Útěchov

Bavíme se na Vinohradech
Benefiční koncert Svazu tělesně postižených
Den Vinohrad
Hody
Kulturní léto na Vinohradech
Vánoční trhy
Vinohradské trhy
Výstava vín
Farmářské trhy
Líšeňské hody
Líšeňské slavnosti
Masopust
Vánoční trhy
Pálení čarodějnic
Slatinské hody
Slatinské kulturní léto
Slatinské Vánoce
Akce konané v prostorách dvoru radnice
Bartolomějské hody
Hasičská pouť
Hody a Vostatky v k. ú. Brněnské Ivanovice
Hody a Vostatky v k. ú. Dvorska
Pálení čarodějnic
Setkání u vánočního stromu v MČ
Tuřanské hody a Vostatky v k. ú. Tuřany
Vostatky v k. ú. Holásky
Vánoční betlém – park Legionářů při Tuřanském nám.
Vánoční trhy
Burčákové slavnosti
Farmářské trhy
Chrlické hody
Krojované slavnosti
Pálení čarodějnic
Babské hody
Heligonky
Mladé hody
Setkání u vánočního stromu
Sudoval
Bartolomějské hody
Masopustní průvod
Setkání u vánočního stromu
Václavské hody
Bartolomějské hody
Kácení máje
Nestanovuje
Letní noc
Pálení čarodějnic
Slavnosti Ořešínské léto
Svatováclavské hody
Nestanovuje
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