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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. 11/2017, o
nočním klidu
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
Priloha c_1_Pruvodni_dopis_OZV_final
priloha c_2_navrh_OZV-nocni_klid_2019-1
priloha c_3__Nocni klid_vyjimky_po RMC
priloha c_4__priloha-OZV-nocni_klid_2019-1
priloha c5_stavajici zneni vyhl_nocni klid

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, 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.
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Důvodová zpráva:
ZMČ BS je předložen k projednání 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, spočívající v návrhu nové přílohy. Vyhláška reaguje na vymezení nočního
klidu v ust. § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích: „Dobou nočního klidu se
rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné
případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního
klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.“
Příloha této vyhlášky 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. 2 materiálu tvoří návrh znění OZV, kterou se mění a doplňuje obecně závazná
vyhláška statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu.
Přílohu č. 3 materiálu tvoří návrh přílohy OZV pro území MČ Brno-střed, přičemž vymezení
území, kterého se omezení noční doby týká, je navrhováno určením katastrálních území, ve
kterých se navrhovaná akce bude konat, nikoliv územím celé městské části, jak je tomu ve
stávající příloze OZV. Do přílohy č. 3 jsou navrženy zahrnout takové akce, které jsou na území
MČ Brno-střed pořádány tradičně a jejich pořadatelé o zkrácení doby nočního klidu požádali.
Pro úplnost uvádíme, že MMB plánuje začátkem roku 2020 vyhlášku o nočním klidu znovu
aktualizovat a je počítáno s doplněním dalších výjimečných případů pro omezení doby nočního
klidu, tedy i pro již tradiční akce, u kterých zatím není znám přesný termín konání.
Pro úplnost přikládáme též stávající znění OZV (příloha č. 5), a znění přílohy pro rok 2019
(příloha č. 4 materiálu).
Stanoviska dotčených orgánů:
 Materiál byl projednán na RMČ dne 26.8.2019 s následujícím usnesením:
Usnesení RMČ/2019/34/73 Aktualizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2017,
o nočním klidu
RMČ BS na 34. schůzi, konané dne 26.08.2019,
souhlasí
s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu, dle
přílohy č. 2 tohoto materiálu, včetně návrhu přílohy obecně závazné vyhlášky dle přílohy č. 3
tohoto materiálu,
doporučuje
ZMČ BS souhlasit s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2017,
včetně změny přílohy vyhlášky, které tvoří přílohu č. 2 a 3 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
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Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
omluven

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Vaníček
pro

Schwab
omluven
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 Materiál byl projednán dne 14.8.2019 na Komisi legislativní a organizační s následujícím
usnesením:
Usnesení č. KLO.07.04
Komise legislativní a organizační na svém 7. zasedání, konaném dne 14. 8. 2019,
souhlasí
s návrhem změny obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu,
včetně návrhu přílohy obecně závazné vyhlášky dle přílohy č. 2 a 3, s výjimkou akcí
SDK.EUROPE, z hlediska právního a
doporučuje
RMČ BS doporučit ZMČ BS schválit návrh změny obecně závazné vyhlášky statutárního města
Brna č. 11/2017, o nočním klidu, včetně návrhu přílohy obecně závazné vyhlášky dle přílohy č. 2
a 3 tohoto materiálu, se shora uvedenou změnou.

Hlasování: 1 pro, 0 proti, 6 zdržel se, usnesení nebylo přijato.

Dumbrovsk
á

Fischerov
á

Hrabovsk
á

Chládek

Kubějová

Lastovecká

Prokeš

Sedláková

Springinsfeld

Machů

Závodský

zdržela se

zdržela se

nepřítomn
a

zdržel se

zdržela se

omluvena

omluven

zdržela se

zdržel se

omluven

pro

Usnesení č. KLO.07.05
Komise legislativní a organizační na svém 6. zasedání, konaném dne 10. 7. 2019,
souhlasí
s návrhem změny obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu,
včetně návrhu přílohy obecně závazné vyhlášky dle přílohy č. 2 a 3 tohoto materiálu, z hlediska
právního a
doporučuje
RMČ BS doporučit ZMČ BS schválit návrh změny obecně závazné vyhlášky statutárního města
Brna č. 11/2017, o nočním klidu, včetně návrhu přílohy obecně závazné vyhlášky dle přílohy č. 2
a 3 tohoto materiálu.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 zdržel se, usnesení bylo přijato.

Dumbrovsk
á

Fischerov
á

Hrabovsk
á

Chládek

pro

pro

nepřítomn

pro
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Kubějová

Lastovecká

Prokeš

Sedláková

Springinsfeld

Machů

Závodský

pro

omluvena

omluven

pro

pro

omluven

zdržel se
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 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
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. 11/2017, o nočním
klidu, 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. 11/2017, o nočním
klidu, 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, a na základě ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých
přestupcích, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1
Příloha obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu, ve znění obecně
závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 3/2018 a č. 4/2019, se zrušuje a nahrazuje přílohou 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. 3
Stanovení případů, při nichž je doba nočního klidu na části území statutárního města
Brna, městské části Brno-střed, vymezena dobou kratší
Stanovené případy

Termín
v noci z–na

Velikonoční slavnosti

3.4.-4.4.2020
9.4.-10.4.2020
10.4.-11.4.2020

Majáles

30.4.-1.5.2020
1.5.-2.5.2020

SDK.EUROPE

6.7.-7.7.2020
7.7.-8.7.2020
8.7.-9.7.2020
9.7.-10.7.2020

SDK.EUROPE

10.7.-11.7.2020
11.7.-12.7.2020

Mendel

17.-18.7.2020
18.7.-19.7.2020

Vymezení
doby Určené
území,
na
nočního klidu
kterém je doba nočního
klidu vymezena odlišně
od zákonné úpravy
Od 23:00 do 6:00 Katastrální území Město
hod.
Brno
Od 23:00 do 6:00 Katastrální území Město
hod.
Brno
Od 23:00 do 6:00
hod.
Od 4:00 do 6:00 Katastrální území Pisárky
hod.
Od 4:00 do 6:00
hod.
Od 23:00 do 6:00
Katastrální území Pisárky
hod.
Od 23:00 do 6:00
hod.
Od 23:00 do 6:00
hod.
Od 23:00 do 6:00
hod.
Od 24:00 do 6:00 Katastrální území Pisárky
hod.
Od 24:00 do 6:00
hod.
Od 23:00 do 6:00 Katastrální území Staré
hod.
Brno
Od 23:00 do 6:00
hod.

Zdůvodnění:
Velikonoční slavnosti
Velikonoční slavnosti na náměstí Svobody v Brně jsou tradiční jarní slavností
celospolečenského kulturního významu. Po brněnských vánočních trzích jsou nejvýznamnější
kulturní akcí, reflektující jeden z nejdůležitějších křesťanských svátků, a současně
připomínající kulturní zvykoslovné tradice našich předků.
Akce není koncipována pouze jako obchodní prostor s velikonoční tematikou (např. prodej
kraslic, proutěných výrobků, šperků, pomlázek, dekoračních předmětů) a občerstvením, ale
především jako setkávání občanů u bohatého tematicky koncipovaného doprovodného
programu (dětské sbory, cimbálové muziky, folklorní soubory i tradiční výtvarné dílny pro
nejmenší). Součástí trhů je také prezentace neziskových a charitativních organizací.

Příloha č. 3
Brněnský Majáles 2020
Jedná se o akci, jejímž předmětem je stejně jako v předchozích letech cílená a efektivní podpora
aktivních brněnských studentů a studentských organizací, prezentace studentské tvůrčí činnosti
a důstojná oslava tradičního studentského svátku společně s širokou veřejností. Brněnský
Majáles již 15 let podporuje tvůrčí činnost mladých lidí a neziskové studentské organizace
napříč brněnskými univerzitami a středními školami. Hlavní den oslav Brněnského Majálesu
2018 navštívilo 30.000 lidí a širší program Majálesu shlédlo cca 120.000 lidí. Cílovou skupinou
jsou studenti všech středních, vysokých a vyšších odborných škol v Brně a Jihomoravském
kraji, občané a turisté města Brna. Hlavní den Brněnského Majálesu je největším open-air
festivalem v celém Jihomoravském kraji. Záštitu nad akcí tradičně přejímá primátor města
Brna, hejtman Jihomoravského kraje, starosta MČ Brno střed a rektoři brněnských vysokých
škol.
Festival Mendel
Festival má za cíl prezentovat přínosy vědce Gregora Johana Mendela a místa v Brně, kde
působil. Akce představuje vědce jako mnohotvárnou osobnost, propojuje mezinárodní
vědeckou obec a přibližuje jeho odborné dědictví i běžným zájemcům. Festival se primárně
odehrává v historických prostorách augustiniánského kláštera na Starém Brně, kde došlo k
mnoho významným objevům tohoto nadaného badatele a právě proto je zde program, včetně
multimediální večerní oslavy (zahrnující videomapping a noční světelné instalace).
SDK.EUROPE světový taneční festival a finále světové tour
Akce je nejprestižnější letní edukativní festival pro děti a mládež, který nemá ve světě obdoby,
a to s účastníky z cca 50ti zemí světa včetně Číny, Japonska, Ruska USA atd. SDK slaví 15.
Během dne probíhá po celý týden až 100 workshopů s výukou tance světových hvězd
(choreografové Michaela Jacksona apod.) + soutěže pro děti, juniory i dospělé. Večer ve 20.00
plynule navazuje nejdůležitější část akce - FINÁLE SVĚTOVÉ TOUR (na které jsou pozvaní
vítězové světových preselekcí (první kola probíhají v osmi státech např. i v Hong Kongu).
Finále vždy končí do půlnoci. Po finále navazuje letní taneční party vždy od 0.00 do 5.00 hod.
Poznámka:
Dne 2.7.2019 byla na podatelnu ÚMČ BS doručeno podání, ve kterém si podatel stěžuje na konání akce
SDK.EUROPE, které byla pro den 5.7.2019 udělena výjimka z doby nočního klidu (od 24:00 hod do
06:00 hod) Stěžovatel uvádí, že od 28.06. do 07.07. se lidé v oblasti nedaleko koupaliště Riviéra mohou,
v návaznosti na akci SDK.EUROPE - světový taneční festival a finále světové tour, vyspat pouze od
24:00 do 6:00. Navrhuje, aby se takové akce konaly např. na Masarykově okruhu, ale ne uprostřed
města. Žádá, aby takové akce nebyly schvalovány. V podání z 12.07.2019 doplňuje totožný stěžovatel,
že prosí, aby bylo v harmonogramu akcí vždy zohledňováno, aby se občané města nestali otroky
"společenských akcí" a vždy mezi nimi byl alespoň jeden víkend, kdy budou mít možnost si odpočinout.
Dále žádá, aby byl pro tyto společenské akce zohledňován jejich přínos pro město. Pokud totiž pár tisíc
lidí omezuje větší desítky tisíc lidí, ne-li stovky tisíc, měli by tito z toho něco mít. Osobně navrhuje, aby
organizátoři např. museli před povolením akce postavit dětské hřiště, obnovit či uklidit nějakou
zanedbanou část města, ve které se akce koná.

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

__________________________________________________________________________________________

Příloha č. 4
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

Hasičské pálení
čarodějnic v Holáskách
Pálení čarodějnic v
Bohunicích
Pálení čarodějnic v
Bosonohách
Pálení čarodějnic v
Bystrci
Pálení čarodějnic v
Černovicích
Pálení čarodějnic v
Chrlicích
Pálení čarodějnic
v Králově Poli
Pálení čarodějnic v
Žebětíně
Pálení čarodějnic v
Židenicích
Tradiční pálení
čarodějnic ve Slatině
Brněnský Majáles

30. 4.–1. 5. 2019

od 2:00 do 6:00 hod.

30. 4.–1. 5. 2019

od 2:00 do 6:00 hod.

30. 4.–1. 5. 2019

od 2:00 do 6:00 hod.

30. 4.–1. 5. 2019

od 24:00 do 6:00 hod.

30. 4.–1. 5. 2019

od 2:00 do 6:00 hod.

30. 4.–1. 5. 2019

od 2:00 do 6:00 hod.

30. 4.–1. 5. 2019

od 23:30 do 6:00 hod.

30. 4.–1. 5. 2019

od 1:00 do 6:00 hod.

30. 4.–1. 5. 2019

od 24:00 do 6:00 hod.

30. 4.–1. 5. 2019

od 1:00 do 6:00 hod.

4.–5. 5. 2019

od 4:00 do 6:00 hod.

Mladé hody v
Bosonohách
Studentský majáles

4.–5. 5. 2019

od 2:00 do 6:00 hod.

10.–11. 5. 2019

od 2:00 do 6:00 hod.

Harokfest v Ivanovicích

11.–12. 5. 2019

od 2:00 do 6:00 hod.

Starolískovecké mladé
hody
Tmavomodrý festival
Slavnosti piva Františka
Poupěte – PIVEX 2019
Heršpická pouť

17.–18. 5. 2019
18.–19. 5. 2019
17.–18. 5. 2019
18.–19. 5. 2019

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

18.–19. 5. 2019

od 2:00 do 6:00 hod.

Starolískovecké mladé
hody
Ohňostroj Ignis
Brunensis
ROCK IN RIVIERA

19.–20. 5. 2019

od 24:00 do 6:00 hod.

24.–25. 5. 2019

od 24:00 do 6:00 hod.

24.–25. 5. 2019

od 23:00 do 6:00 hod.

Hudební festival – 120.
výročí VUT
Pivní festival v Bystrci

25.–26. 5. 2019

od 1:00 do 6:00 hod.

25.–26. 5. 2019

od 24:00 do 6:00 hod.

90s Explosion Brno

31. 5.–1. 6. 2019

od 23:00 do 6:00 hod.

území městských částí
Brno-Tuřany, Brno-Chrlice
území městské části BrnoBohunice
území městské části BrnoBosonohy
území městské části BrnoBystrc
území městské části BrnoČernovice
území městské části BrnoChrlice
území městské části BrnoKrálovo Pole
území městské části BrnoŽebětín
území městské části BrnoŽidenice
území městské části BrnoSlatina
území městské části Brnostřed
území městské části BrnoBosonohy
území městské části Brnojih
území městské části BrnoIvanovice
území městské části BrnoStarý Lískovec
území městské části Brnostřed
území městské
jih
území městské
Starý Lískovec
území městské
střed
území městské
střed
území městské
Královo Pole
území městské
Bystrc
území městské
Královo Pole

části Brnočásti Brnočásti Brnočásti Brnočásti Brnočásti Brnočásti Brno-
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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
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Příloha č. 4
Koncert skupiny Kabát

1.–2. 6. 2019

od 23:00 do 6:00 hod.

Ohňostroj Ignis
Brunensis

1.–2. 6. 2019

od 24:00 do 6:00 hod.

Ohňostroj Ignis
Brunensis

5.–6. 6. 2019

od 24:00 do 6:00 hod.

Řečkovický
GREGORYFEST
Československý
Rockfest
Ghettofest

7.–8. 6. 2019

od 1:00 do 6:00 hod.

8.–9. 6. 2019

od 24:00 do 6:00 hod.

8.–9. 6. 2019

od 24:00 do 6:00 hod.

Kohoutovické hody

8.–9. 6. 2019

od 2:00 do 6:00 hod.

Ohňostroj Ignis
Brunensis

8.–9. 6. 2019

od 24:00 do 6:00 hod.

Pivní slavnosti v
Bohunicích
Řečkovický festival
minipivovarů
Ohňostroj Ignis
Brunensis

8.–9. 6. 2019

od 2:00 do 6:00 hod.

8.–9. 6. 2019

od 1:00 do 6:00 hod.

12.–13. 6. 2019

od 24:00 do 6:00 hod.

Obrfest 2019

14.–15. 6. 2019

od 2:00 do 6:00 hod.

Předhodová zábava v
Chrlicích
Brněnská Country
fontána Řečkovice
Dobrý den v Bystrci

14.–15. 6. 2019

od 3:00 do 6:00 hod.

15.–16. 6. 2019

od 23:30 do 6:00 hod.

15.–16. 6. 2019

od 24:00 do 6:00 hod.

Letní noc v Ivanovicích

15.–16. 6. 2019

od 2:00 do 6:00 hod.

Obrfest 2019

15.–16. 6. 2019

od 2:00 do 6:00 hod.

Ohňostroj Ignis
Brunensis
Slavnosti ořešínského
léta
Černovická letní show

15.–16. 6. 2019

od 24:00 do 6:00 hod.

15.–16. 6. 2019
16.–17. 6. 2019
21.–22. 6. 2019

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

Veselé prázdniny v
Žabovřeskách
Benátská noc

21.–22. 6. 2019

od 4:00 do 6:00 hod.

22.–23. 6. 2019

od 24:00 do 6:00 hod.

Bystrcké hody

22.–23. 6. 2019

od 24:00 do 6:00 hod.

Den Husovic

22.–23. 6. 2019

od 24:00 do 6:00 hod.

Chrlické hody

22.–23. 6. 2019

od 3:00 do 6:00 hod.

Letní noc v Komíně

22.–23. 6. 2019

od 1:00 do 6:00 hod.

území městské části BrnoKrálovo Pole
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 BrnoŘečkovice a Mokrá Hora
území městské části BrnoKrálovo Pole
území městské části Brnosever
území městské části BrnoKohoutovice
území městských částí
Brno-Bystrc, Brno-Kníničky,
Brno-Komín, Brno-Žebětín
území městské části BrnoBohunice
území městské části BrnoŘečkovice a Mokrá Hora
území městských částí
Brno-Bystrc, Brno-Kníničky,
Brno-Komín, Brno-Žebětín
území městské části BrnoMaloměřice a Obřany
území městské části BrnoChrlice
území městské části BrnoŘečkovice a Mokrá Hora
území městské části BrnoBystrc
území městské části BrnoIvanovice
území městské části BrnoMaloměřice a Obřany
území městské části Brnostřed
území městských částí
Brno-Ořešín, Brno-Jehnice
území městské části BrnoČernovice
území městské části BrnoŽabovřesky
území městské části BrnoJundrov
území městské části BrnoBystrc
území městské části Brnosever
území městské části BrnoChrlice
území městské části BrnoKomín
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Příloha č. 4
Medlánecký pivní
festival – pivovar
Moravia
Netradiční hasičské
hody v Brněnských
Ivanovicích
Pivní slavnosti v
Žebětíně
Výročí 90. let kopané v
Bosonohách
Medlánecké filmové
noci 2019

22.–23. 6. 2019

od 2:00 do 6:00 hod.

území městské části BrnoMedlánky

22.–23. 6. 2019

od 2:00 do 6:00 hod.

území městské části BrnoTuřany

22.–23. 6. 2019

od 1:00 do 6:00 hod.

22.–23. 6. 2019

od 2:00 do 6:00 hod.

24.–25. 6. 2019
25.–26. 6. 2019
26.–27. 6. 2019
27.–28. 6. 2019
28.–29. 6. 2019
28.–29. 6. 2019

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 BrnoŽebětín
území městské části BrnoBosonohy
území městské části BrnoMedlánky

28.–29. 6. 2019
29.–30. 6. 2019
1.–2. 7. 2019
2.–3. 7. 2019
3.–4. 7. 2019
4.–5. 7. 2019

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

SDK.EUROPE –
světový taneční festival
a finále světové tour
Mladé hody v
Kníničkách
SDK.EUROPE –
světový taneční festival
a finále světové tour
Letní kino v Židenicích

4.–5. 7. 2019

od 24:00 do 6:00 hod.

5.–6. 7. 2019
6.–7. 7. 2019
5.–6. 7. 2019
6.–7. 7. 2019

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

území městské části BrnoKníničky
území městské části Brnostřed

11.–12. 7. 2019

od 24:00 do 6:00 hod.

Letní kino
v Maloměřicích a
Obřanech
Letní noc ve Starém
Lískovci
Letní kino v Židenicích

13.–14. 7. 2019

od 24:00 do 6:00 hod.

území městské části BrnoŽidenice
území městské části BrnoMaloměřice a Obřany

13.–14. 7. 2019

od 2:00 do 6:00 hod.

18.–19. 7. 2019

od 24:00 do 6:00 hod.

Letní noc v Komíně

19.–20. 7. 2019

od 1:00 do 6:00 hod.

Festival Mendel
Přízřenické hody

19.–20. 7. 2019
20.–21. 7. 2019
20.–21. 7. 2019

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

Letní kino v Židenicích

25.–26. 7. 2019

od 24:00 do 6:00 hod.

Bosonožský Sudoval

26.–27. 7. 2019
27.–28. 7. 2019
27.–28. 7. 2019

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

27.–28. 7. 2019

od 23:00 do 6:00 hod.

Letní noc v Rakovcích
Novolískovecké hody
SDK.EUROPE –
světový taneční festival
a finále světové tour
Letní kino v Židenicích

Letní kino
v Maloměřicích a
Obřanech
OCB Překonání
Gravitace 2019

území městských částí
Brno-Ořešín, Brno-Jehnice
území městské části BrnoNový Lískovec
území městské části Brnostřed
území městské části BrnoŽidenice
území městské části Brnostřed

území městské části BrnoStarý Lískovec
území městské části BrnoŽidenice
území městské části BrnoKomín
území městské části Brnostřed
území městské části Brnojih
území městské části BrnoŽidenice
území městské části BrnoBosonohy
území městské části BrnoMaloměřice a Obřany
území městské části Brnostřed
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Příloha č. 4
Rockové chrlení

27.–28. 7. 2019

od 2:00 do 6:00 hod.

Letní kino Semilasso

1.–2. 8. 2019

Letní kino v Židenicích

1.–2. 8. 2019

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

Letní noc v Komíně

2.–3. 8. 2019

od 1:00 do 6:00 hod.

Letní kino Semilasso

2.–3. 8. 2019
3.–4. 8. 2019
7.–8. 8. 2019
8.–9. 8. 2019

Letní kino v Židenicích

8.–9. 8. 2019

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

Festival Na prknech,
dlažbě i trávě
Maraton hudby
Letní kino Semilasso

9.–10. 8. 2019

od 23:00 do 6:00 hod.

9.–10. 8. 2019

Moravské hrady.cz

9.–10. 8. 2019

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

Festival Na prknech,
dlažbě i trávě
Maraton hudby
Letní kino Semilasso

10.–11. 8. 2019

od 23:00 do 6:00 hod.

10.–11. 8. 2019

Vavřinecké hody

10.–11. 8. 2019

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

Vavřinecké hody v
Komíně
Letní kino Semilasso

10.–11. 8. 2019
11.–12. 8. 2019
14.–15. 8. 2019
15.–16. 8. 2019

od 2:00 do 6:00 hod.
od 2:00 do 6:00 hod.
od 23:00 do 6:00
hod.
od 23:00 do 6:00
hod.
od 24:00 do 6:00 hod.

Letní kino v Židenicích

15.–16. 8. 2019

Letní kino Semilasso

16.–17. 8. 2019
17.–18. 8. 2019
21.–22. 8. 2019
22.–23. 8. 2019

Letní kino v Židenicích

22.–23. 8. 2019

Letní kino Semilasso

23.–24. 8. 2019

Přízřenické hody –
kácení máje
Tradiční Bartolomějské
hody v Holáskách

23.–24. 8. 2019

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

23.–24. 8. 2019
24.–25. 8. 2019

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

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

území městské části BrnoChrlice
území městské části BrnoKrálovo Pole
území městské části BrnoŽidenice
území městské části BrnoKomín
území městské části BrnoKrálovo Pole

území městské části BrnoŽidenice
území městské části Brnostřed
území městské části BrnoKrálovo Pole
území městské části BrnoBystrc
území městské části Brnostřed
území městské části BrnoKrálovo Pole
území městské části BrnoŘečkovice a Mokrá Hora
území městské části BrnoKomín
území městské části BrnoKrálovo Pole
území městské části BrnoŽidenice
území městské části BrnoKrálovo Pole

území městské části BrnoŽidenice
území městské části BrnoKrálovo Pole
území městské části Brnojih
území městských částí
Brno-Tuřany, Brno-Chrlice
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Příloha č. 4
Bartolomějské hody v
Ivanovicích
Letní kino Semilasso

24.–25. 8. 2019

od 2:00 do 6:00 hod.

24.–25. 8. 2019
28.–29. 8. 2019
29.–30. 8. 2019

Letní kino v Židenicích

29.–30. 8. 2019

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

Letní kino Semilasso

30.–31. 8. 2019
31. 8.–1. 9. 2019

30.–31. 8. 2019
31. 8.–1. 9. 2019
31. 8.–1. 9. 2019

od 23:00 do 6:00
hod.
od 23:00 do 6:00
hod.
od 3:00 do 6:00 hod.
od 3:00 do 6:00 hod.
od 1:00 do 6:00 hod.

31. 8.–1. 9. 2019

od 2:00 do 6:00 hod.

31. 8.–1. 9. 2019

od 24:00 do 6:00 hod.

31. 8.–1. 9. 2019

od 2:00 do 6:00 hod.

31. 8.–1. 9. 2019
1.–2. 9. 2019
5.–6. 9. 2019

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

BRNĚNSKÝSTOOCK

6.–7. 9. 2019
7.–8. 9. 2019
6.–7. 9. 2019
7.–8. 9. 2019
7.–8. 9. 2019

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

Bystrcké vinobraní

7.–8. 9. 2019

od 24:00 do 6:00 hod.

Krojované slavnosti v
Chrlicích
Bohunický hudební
podzim
Slatinské hody

7.–8. 9. 2019

od 2:00 do 6:00 hod.

12.–13. 9. 2019

od 24:00 do 6:00 hod.

Babské hody

13.–14. 9. 2019
14.–15. 9. 2019
14.–15. 9. 2019

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

Erbovní slavnosti

14.–15. 9. 2019

od 2:30 do 6:00 hod.

Jižanské slavnosti

14.–15. 9. 2019

od 2:00 do 6:00 hod.

Kácení máje v
Ivanovicích
Pivní festival
v Židenicích – III. ročník
Bohunický hudební
podzim

14.–15. 9. 2019

od 2:00 do 6:00 hod.

14.–15. 9. 2019

od 24:00 do 6:00 hod.

19.–20. 9. 2019

od 24:00 do 6:00 hod.

Líšeňské hody
Černovické babí léto
(Rozloučení
s prázdninami)
Dvorské hody
Kmochovka – street
party v Maloměřicích a
Obřanech
Letní noc v Řečkovicích
a Mokré Hoře
Slovácké hody v
Jundrově
Bohunický hudební
podzim
Černovické hody
Jehnické hody

území městské části BrnoIvanovice
území městské části BrnoKrálovo Pole

území městské části BrnoŽidenice
území městské části BrnoKrálovo Pole
území městské části BrnoLíšeň
území městské části BrnoČernovice
území městské části BrnoTuřany
území městské části BrnoMaloměřice a Obřany
území městské části BrnoŘečkovice a Mokrá Hora
území městské části BrnoJundrov
území městské části BrnoBohunice
území městské části BrnoČernovice
území městských částí
Brno-Jehnice, Brno-Ořešín
území městské části BrnoŘečkovice a Mokrá Hora
území městské části BrnoBystrc
území městské části BrnoChrlice
území městské části BrnoBohunice
území městské části BrnoSlatina
území městské části BrnoBosonohy
území městské části BrnoKrálovo Pole
území městské části Brnojih
území městské části BrnoIvanovice
území městské části BrnoŽidenice
území městské části BrnoBohunice
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Příloha č. 4
Komínské vinobraní
Královopolské vinobraní

Medlánecké
svatováclavské hodové
slavnosti
Soběšické hody
Burčákové slavnosti v
Chrlicích
Svatováclavské hody
v Maloměřicích a
Obřanech
Svatováclavské hody v
Žabovřeskách
Bohunický hudební
podzim
Tradiční svatováclavské
hody v Ořešíně
Tuřanské hody
Společenský ples MČ
Brno-Slatina

území městské části BrnoKomín

20.–21. 9. 2019
21.–22. 9. 2019

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

20.–21. 9. 2019
21.–22. 9. 2019
21.–22. 9. 2019

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

21.–22. 9. 2019

od 24:00 do 6:00 hod.

území městské části Brnosever
území městské části BrnoChrlice
území městské části BrnoMaloměřice a Obřany

21.–22. 9. 2019
22.–23. 9. 2019
26.–27. 9. 2019

od 4:00 do 6:00 hod.
od 4:00 do 6:00 hod.
od 24:00 do 6:00 hod.

28.–29. 9. 2019
29.–30. 9. 2019
19.–20. 10. 2019

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

31. 1.–1. 2. 2020

od 3:00 do 6:00 hod.

20.–21. 9. 2019
21.–22. 9. 2019
20.–21. 9. 2019
21.–22. 9. 2019

území městské části BrnoKrálovo Pole
území městské části BrnoMedlánky

území městské části BrnoŽabovřesky
území městské části BrnoBohunice
území městských částí
Brno-Ořešín, Brno-Jehnice
území městské části BrnoTuřany
území městské části BrnoSlatina
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STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
PRÁVNÍ PŘEDPISY 2017

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 11/2017,
o nočním klidu

__________________________
datum nabytí účinnosti: 7. 7. 2017
____________________________

Magistrát města Brna, Dominikánské nám. 1, 601 67 BRNO
ústř. provolba (+420) 542 171 111, e-mail: informace@brno.cz, www.brno.cz

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 11/2017,
o nočním klidu

Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z7/29. zasedání konaném dne 20. června 2017
v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 5 odst. 6 zákona
č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1
Předmět
Předmětem této vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu
vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.

Článek 2
Doba nočního klidu
Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22:00 do 6:00 hodin.1

Článek 3
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo
při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována
(1) Doba nočního klidu se na celém území města Brna nemusí dodržovat v noci z 31. prosince
na 1. ledna.
(2) Výjimečné případy, při nichž je na části území statutárního města Brna doba nočního klidu
vymezena dobou kratší, jsou stanoveny v příloze vyhlášky.

§ 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích: dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé
do šesté hodiny.
1
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________________________________________________________________________________
Článek 4
Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 6/2017, o nočním
klidu.

Článek 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Ing. Petr Vokřál, v. r.
primátor města Brna

Mgr. Petr Hladík, v. r.
1. náměstek primátora města Brna
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