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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 6. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 11.06.2019

Změna usnesení k Novele obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna
č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a
restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku ze 3. zasedání ZMČ BS (30.1.2019)
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

Materiál předkládá:

Kurtis Gabriel, Ing. arch. - zastupitel

Materiál zpracoval:

Kurtis Gabriel, Ing. arch. - zastupitel

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
revokuje
usnesení ZMČ/2019/3/14 přijaté na 3. zasedání konaném dne
30.1.2019, které znělo:
"souhlasí
se
stávajícím
zněním
přílohy
obecně
závazné
vyhlášky
statutárního města Brna č. 12/2011, o regulaci veřejné
produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních
zahrádkách,
za
účelem
zabezpečení
místních
záležitostí
veřejného pořádku, v platném znění, dle přílohy č. 2 tohoto
materiálu, s požadavkem na doplnění pohostinských zařízení na
území MČ Brno-střed v místě: ulice Dornych od křižovatky
s ulicí Nádražní po křižovatku s ulicí Úzkou, v čase: Po-Ne od
10:00 do 24:00 hod.
doporučuje
ZMB schválit přílohu obecně závazné vyhlášky statutárního
města Brna č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby
v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za
účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,
v platném znění, ve stávajícím znění dle přílohy č. 2 tohoto
materiálu, s požadavkem na doplnění pohostinských zařízení na
území MČ Brno-střed v místě: ulice Dornych od křižovatky
s ulicí Nádražní po křižovatku s ulicí Úzkou, v čase: Po-Ne od
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10:00 do 24:00 hod. a
ukládá
OPO ÚMČ BS informovat o přijatém usnesení MMB.",
v části textu: "s požadavkem
zařízení na území MČ Brno-střed
křižovatky s ulicí Nádražní po
v čase: Po-Ne od 10:00 do 24:00
zůstává usnesení beze změny a

na doplnění pohostinských
v místě: ulice Dornych od
křižovatku s ulicí Úzkou,
hod.", přičemž v ostatním

ukládá
OPO ÚMČ BS informovat o přijatém usnesení MMB.

Důvodová zpráva:
Důvodem k návrhu nového rozhodnutí je, že změna návrhu
vyhlášky, ke kterému došlo 30. 1. 2019, byla navržena
stěžovatelem z řad občanů (a následně osvojena zastupitelem
Kerndlem) bez řádných podkladů, a zastupitelé byli nuceni
rozhodnout se impulzivně na základě subjektivních výroků. Ze
strany zástupců úřadu (tajemník) byl tento výrok navíc
podpořen, přesto, že později vyšlo najevo, že městská část,
PČR ani Městská policie nedisponuje podklady o tom, že by
v lokalitě Dornych docházelo k jakémukoliv rušení nočního
klidu, a že by byla intenzita navíc natolik významná, že by
bylo nutno ji regulovat vyhláškou, tedy nad rámec zákonných
omezení.
Návrh na změnu usnesení z 30. 1. 2019 je předkládán, neboť
vyhláška následně Zastupitelstvem města Brna schválená dne 14.
5. 2019 v této formě může dle zjištěných informací odporovat
zákonu, protože v důsledku byla schválena pouze za účelem
omezení podnikání jediného subjektu. V této souvislosti lze
odkázat na rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 28 Cdo
542/2011, který deklaroval, že v případě, že vyhláška slouží
pouze
k diskriminaci
jediného
subjektu,
je
nezákonná.
Nesplňuje totiž požadavek obecnosti, pro vyhlášky jako
normativní právní akty příznačný. V tomto případě se skutečně
jedná o vyčlenění jediného subjektu, klubu Bajkazyl za účelem
významného omezení, ne-li znemožnění jeho podnikání.
Městská část by neměla tak významným způsobem zasahovat do
svobody podnikání jednotlivce. Městská část nemá korigovat, co
se děje za zavřenými dveřmi klubu, pokud se jedná o činnost
v mantinelech zákona, která navíc nemá na okolí žádný
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nežádoucí vliv. Hudba, ať už reprodukovaná nebo živá bezesporu
není
škodlivým
vlivem
s destruktivními
důsledky
pro
společnost. Zvlášť pokud všechny podklady dokazují, že právě
v oblasti Dornych, kterou vyhláška omezuje, nebylo nikdy
naměřeno překročení zákonných a hygienou stanovených limitů.
Vzhledem k tomu, že rozhodnutí zastupitelstva 30. 1. 2019
týkající se vyhlášky obecně závazné vyhlášky statutárního
města Brna č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v
pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem
zabezpečení
místních
záležitostí
veřejného
pořádku
je
diskriminační vůči jedinému subjektu na území Brno-střed,
významně a zbytečně omezuje svobodu podnikání a tím zasahuje
do ústavních práv, je navrženo rozhodnutí zastupitelstva
revokovat a schválit návrh na změnu vyhlášky ve znění původně
navrhovaném Radou městské části na ZMČ konané 31. 1. 2019.
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