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Sdělení k petici podané dne 4. 12. 2017
Vážená paní
Vážený pane
jako zástupce petičního výboru si Vás dovolujeme informovat o postupu s Vaší peticí požadující
aktualizaci obecně závazné vyhlášky statutárního města Brně č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce
hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku (dále jen „vyhláška“). Petice zejména upozorňovala na rušení nočního
klidu živou i reprodukovanou hudbou z kavárny Bajkazyl a též z kójí vedle prodejny Pantograff
směrem k viaduktu (Herna Bastl).
Návrh vyhlášky připravený na podkladu Vámi podané petice byl začátkem roku 2018 projednán
v Komisi dopravy a služeb RMČ BS a Komisi legislativní a organizační RMČ BS. Následně byl
projednán též Radou městské části Brno-střed a předložen na 26. zasedání ZMČ BS, konané
dne 14.02.2018. Tohoto zasedání jste se osobně zúčastnili. Zastupitelstvo městské části Brno-střed
přijalo usnesení ZMČ/2018/26/19, kterým odložilo projednání tohoto bodu.
Následně proběhlo několik jednání, a to i s Vaší účastí. I v důsledku těchto jednání provedl
provozovatel kavárny Bajkazyl v jejích prostorách odhlučnění. K obtěžování hlukem z této
provozovny tak nedochází.
V provozovně Herna Bastl provedl Stavební úřad ÚMČ BS šetření, přičemž bylo zjištěno, že prostory
herny nejsou zkolaudovány k pořádání koncertů. Vlastníkovi objektu byla zaslána výzva ke sjednání
nápravy. Dle vyjádření vlastníka objektu došlo k ukončení nájemní smlouvy s Hernou Bastl
k 30.06.2018.
Jak plyne z výše uvedeného, na ul. Dornych byly ukončeny Vámi zmíněné zdroje hluku, proto již
není ze strany městské části Brno-střed iniciováno doplnění vyhlášky o omezení veřejné produkce
hudby v této lokalitě.
Pokud by v budoucnu v této lokalitě opět docházelo k obtěžování hlukem, samozřejmě se na nás
můžete obrátit.
Tuto odpověď schválilo Zastupitelstvo městské části Brno-střed na 30. zasedání konaném
dne 19.09.2018 usnesením ZMČ/2018/30/29.
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