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Zpráva na 17. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 10.02.2021
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Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
souhlasí
se stanovením případů, dle přílohy č. 3 tohoto materiálu, při
nichž bude pro rok 2021 doba nočního klidu na území městské
části Brno-střed v rámci OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č.
11/2017, o nočním klidu, ve znění pozdějších vyhlášek,
vymezena dobou kratší a
ukládá
OPO ÚMČ BS informovat MMB o přijatém usnesení.

Důvodová zpráva:
ZMČ BS je předložen k projednání návrh stanovení případů, při
nichž bude pro rok 2021 doba nočního klidu na území městské
části Brno-střed v rámci OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č.
11/2017, o nočním klidu, ve znění pozdějších vyhlášek,
vymezena dobou kratší. Vyhláška reaguje na vymezení nočního
klidu v ust. § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých
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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 předmětné vyhlášky stanovuje výjimečné případy, pro
které bude v určitých dnech roku 2021 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. Vymezení území,
kterého se omezení noční doby týká, je navrhováno na území
MČ Brno-střed ve většině případů určením katastrálních území,
ve kterých se navrhovaná akce bude konat. Teritoriální
vymezení uvedením konkrétního místa (lokality) je navrženo v
případě akce Festival planet konané na území parku Kraví hora,
tedy vymezením území parku Kraví hora, a dále v případě akce
Kulturní léto na Kraví hoře, která se bude konat v rámci
Sportovního a rekreačního areálu na Kraví hoře, tedy územím
Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora.
Toto teritoriální vymezení je navrhováno s ohledem na znalost
místních poměrů, zejména s ohledem na to, že území parku Kraví
hora (potažmo Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora) je
relativně odlehlým územím od zbytku katastrálního území
Veveří,
přirozeně
oddělené
terénem
kopce,
čímž
vzniká
přirozená bariéra bránící šíření zvuku. Tato možnost jiného
teritoriálního vymezení než je území celé městské části či
katastrálního území v městské části bylo konzultováno s
Ministerstvem vnitra a Magistrátem města Brna, Odborem
vnitřních věcí.
Ze strany MČ Brno-střed je navrženo zahrnout do přílohy OZV
takové akce, které jsou na území MČ Brno-střed pořádány
tradičně a jejich pořadatelé o zkrácení doby nočního klidu
požádali.
V příloze č. 1 materiálu jsou rozlišeny návrhy žadatelů,
doporučení Komise pro bezpečnost a veřejný pořádek RMČ BS a
doporučení Komise legislativní a organizační RMČ BS.
Přílohu č. 2 materiálu tvoří původní dopis z Magistrátu města
Brna, ve kterém je MČ informována o chystané novele vyhlášky.
Obsahem této přílohy je dále poskytnutý návrh novely předmětné
vyhlášky a její aktuální příloha.
Přílohu č. 3 materiálu tvoří návrh na stanovení případů, při
nichž bude v roce 2021 doba nočního klidu na území městské
části Brno-střed vymezena dobou kratší, a to dle návrhu
schváleného RMČ BS.
Přílohu č. 4 materiálu tvoří sdělení MV k teritoriálnímu
vymezení výjimek z doby nočního klidu ze dne 27.1.2021.
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Stanoviska dotčených orgánů:
 Rada městské části Brno-střed na 100. schůzi projednala dne
01.02.2021 s výsledkem:
Usnesení RMČ/2021/100/35 Aktualizace obecně závazné vyhlášky
statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu
RMČ BS na 100. schůzi, konané dne 01.02.2021, souhlasí se
stanovením případů, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, při
nichž bude pro rok 2021 doba nočního klidu na území městské
části Brno-střed v rámci obecně závazné vyhlášky města Brna,
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Brna
č. 11/2017, o nočním klidu, ve znění pozdějších vyhlášek,
vymezena dobou kratší a doporučuje ZMČ souhlasit se stanovením
případů, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, při nichž bude pro
rok 2021 doba nočního klidu na území městské části Brno-střed
v rámci obecně závazné vyhlášky města Brna, kterou se mění a
doplňuje obecně závazná vyhláška města Brna č. 11/2017, o
nočním klidu, ve znění pozdějších vyhlášek, vymezena dobou
kratší, a ukládá OPO ÚMČ BS předložit materiál na nejbližší
zasedání ZMČ BS.
Hlasování:
přijato.
Boře
cký

Dumbro
vská

pro

pro


11

pro,

0

proti,

0

se

zdržel,

Jílk Komáre Kotěr Land Mandá
ová
k
a
a
t

Menc
l

pro

pro

pro

pro

pro

pro

usnesení

bylo

Oule Schwa Vaní
hlov
b
ček
á
pro
pro
pro

19. Komise pro bezpečnost a veřejný pořádek projednala dne
12.1.2021 s výsledkem:

Usnesení č. KBVPSO.19.04
Komise pro bezpečnost, veřejný pořádek, služby a obchod RMČ BS
na svém 19. zasedání konaném dne 12.1.2021 souhlasí se
stanovením případů, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, při
nichž bude pro rok 2021 doba nočního klidu na území MČBS v
rámci OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č. 11/2017, o nočním
klidu, ve znění pozdějších vyhlášek, vymezena dobou kratší
a doporučuje RMČ
doporučit
ZMČ
souhlasit
se
stanovením
případů, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, při nichž bude pro
rok 2021 doba nočního klidu na území MČBS v rámci OZV, kterou
se mění a doplňuje OZV č. 11/2017, o nočním klidu, ve znění
pozdějších vyhlášek, vymezena dobou kratší.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se, usnesení bylo přijato.
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20. Komise legislativní a organizační projednala dne
20.1.2021 s výsledkem:

Usnesení č. KLO.20.06
Komise legislativní a organizační na svém 20. zasedání,
konaném dne 20.1.2021
souhlasí
se stanovením případů, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu s
navrhovanými změnami, při nichž bude pro rok 2021 doba nočního
klidu na území MČBS v rámci OZV, kterou se mění a doplňuje OZV
č. 11/2017, o nočním klidu, ve znění pozdějších vyhlášek,
vymezena dobou kratší, a to z hlediska právního.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 2 zdržel se, usnesení bylo přijato.
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Usnesení č. KLO.20.07
Komise legislativní a organizační na svém 20. zasedání,
konaném dne 20.1.2021
doporučuje
RMČ doporučit ZMČ souhlasit se stanovením případů, dle přílohy
č. 1 tohoto materiálu s navrhovanými změnami, při nichž bude
pro rok 2021 doba nočního klidu na území MČBS v rámci OZV,
kterou se mění a doplňuje OZV č. 11/2017, o nočním klidu, ve
znění pozdějších vyhlášek, vymezena dobou kratší.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 3 zdržel se, usnesení bylo přijato.
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Příloha č. 1
Stanovení případů, při nichž je doba nočního klidu na části území statutárního města Brna, městské
části Brno-střed, vymezena dobou kratší

Vymezení doby
nočního klidu
(KBVPSO)

Vymezení doby
nočního klidu
(KLO)

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

01:00 – 06:00

katastrální území
Pisárky v městské
části Brno-střed

Stanovené
případy

Termín v noci z-na

Vymezení
doby nočního
klidu
(žádost)

Brněnský Majáles
2021

08.05. – 09.05.2021

04:00 – 06:00

04:00 – 06:00

PonavaFest

22.05. – 23.05.2021
23.05. – 24.05.2021

00:00 – 06:00

23:00 – 06:00
23:00 – 06:00

00:00 – 06:00

katastrální území
Černá Pole v
městské části
Brno-střed

Koncert kapely
Škwor – Tváře
smutnejch hrdinů
Tour

05.06. – 06.06.2021

23:00 – 6:00

23:00 – 06:00

23:00 – 6:00

katastrální území
Pisárky v městské
části Brno-střed

Ignis Brunensis
2021

04.06. – 05.06.2021
26.06. – 27.06.2021

23:00 – 6:00

23:00 – 06:00
23:00 – 06:00

23:00 – 6:00

katastrální území
Město Brno v
městské části
Brno-střed

Československý
rockfest

04.06. – 05.06.2021
05.06. – 06.06.2021

00:00 – 6:00

00:00 – 06:00
00:00 – 06:00

00:00 – 6:00

katastrální území
Pisárky v městské
části Brno-střed

80S The Show

11.06. – 12.06.2021

00:00 – 6:00

00:00 – 6:00

00:00 – 6:00

katastrální území
Pisárky v městské
části Brno-střed
katastrální území
Brno-Pisárky v
městské části
Brno-střed
katastrální území
Černá Pole v
městské části
Brno-střed

OCB Překonání
Gravitace 2021

12.06. – 13.06.2021

02:00 – 6:00

00:00 – 6:00

00:00 – 6:00

Lužánecká open
2021

12.06. – 13.06.2021

0:00 – 06:00

23:00 – 06:00

23:00 – 06:00

Kamenka open

25.06. – 26.06.2021
26.06. – 27.06.2021

00:00 – 06:00
01:00 – 06:00

23:00 – 6:00
23:00 – 6:00

00:00 – 06:00
01:00 – 06:00

katastrální území
Štýřice v městské
části Brno-střed

Kulturní léto na
Kraví hoře

01.07. – 31.08.2021

23:00 – 06:00

Neprojednáno.

Neprojednáno.

Katastrální území
Veveří v městské
části Brno-střed

Festival planet

12.07. – 18.07.2021
09.08. – 15.08.2021

00:00 – 6:00

00:00 – 6:00
00:00 – 6:00

00:00 – 6:00

Festival Mendel

23.07. – 24.07.2021
24.07. – 25.07.2021

23:00 – 06:00

23:00 – 06:00
23:00 – 06:00

23:00 – 06:00
23:00 – 06:00

katastrální území
Staré Brno v
městské části
Brno-střed

Maraton hudby
Brno

12.08. – 13.08.2021
13.08. – 14.08.2021
14.08. – 15.08.2021

00:00 – 6:00

Neprojednáno.
Pozdní doručení
žádosti.

00:00 – 06:00
00:00 – 06:00
00:00 – 06:00

katastrální území
Město Brno v
městské části
Brno-střed

katastrální území
Veveří v městské
části Brno-střed

Příloha č. 1

Zdůvodnění žadatelů:
Brněnský Majáles 2021
Hlavním cílem Brněnského Majálesu 2021 je jako i v minulých letech cílená a efektivní podpora
aktivních studentů a studentských organizací, prezence studentské tvůrčí činnosti a důstojná oslava
tradičního studentského svátku společně se širokou veřejností. Brněnský Majáles již 17 let podporuje
tvůrčí činnost mladých lidí a neziskové studentské organizace napříč brněnskými univerzitami a
středními školami. Hlavní den oslav Brněnského Majálesu 2019 navštívilo 30 tisíc lidí a širší program
Majálesu shlédlo cca 90 tisíc lidí. Cílovou skupinou jsou studenti všech středních, vysokých a vyšších
odborných škol, občanů a turisté Jihomoravského kraje. Hlavní den Brněnského Majálesu je
největším open-air festivalem v celé ČR. (BVV)
PonavaFest
PonavaFest je několikadenní open air festival, který se koná v největším brněnském parku Lužánky.
Již šestý ročník multižánrového festivalu nabídne návštěvníkům možnost vybrat si z různých
hudebních žánrů a přivede tak do unikátního zeleného prostoru blízko centra města Brna nezávislé
umění různých stylů. Festival vytváří prostor pro hudební a obecně kulturní setkávání a inspiraci,
platformu pro propojení rozmanitého spektra lidí, od nejmenších dětí pro dospělé. V loňském roce se
akce konala pod záštitou náměstka primátorky města Brna. (Park Lužánky)
Koncert kapely Škwor – Tváře smutnejch hrdinů Tour
Jedná se o veřejnou hudební produkci, kterou doprovází světelná show. Tato vizuální stránka vytváří
návštěvníkům požitek a je jedním z důvodů, proč fanoušci kapely živé koncerty navštěvují. V rámci
zkrácení doby nočního klidu je počítáno s nutnou rezervou kvůli technickým problémům apod. (Areál
Anthropos)
Ignis Brunensis 2021
Ignis Brunensis je mezinárodní soutěžní přehlídka ohňostrojů zahraničních i českých firem
zabývajících se tímto oborem, která se od roku 1998 každoročně koná v Brně na přelomu května a
června. (Špilberk)
Československý rockfest
Akce je pořádána jako 2. ročník k udržení tradice v městě Brně. V rámci akce vystoupí legendy
Československé rockové hudební scény. Předpokládaná návštěvnost je 5000 – 12000. (BVV)
80S The Show
Akce je pořádána jako 2. ročník k udržení tradice v městě Brně. V rámci akce vystoupí světové
legendy popové hudební scény. Předpokládaná návštěvnost je 5000 – 8000. (BVV)
OCB Překonání Gravitace 2021
Předmět akce má sportovně hudební charakteristiku. Akce měla být uskutečněna v roce 2020,
nicméně to nebylo možné z důvodu platných opatření. V loňském roce byla z důvodu konání akce
vymezena doba nočního klidu od 00:00 do 06:00. Pořadatel podle podmínek z minulého roku
připravil program, který chce realizovat v letošním náhradním termínu. Jedná se o akci, jak pro
rodiny, tak i pro mladé. Na akci vystoupí nejlepší světoví jezdci na kolech, motorkách, čtyřkolkách a
koloběžkách. Vystoupí nejsilnější muži světa, profesionální MMA zápasníci a boxeři. Dále zástupce
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naší země na EUROVISION SONG CONTEST Mikolas Josef a další umělci. Část programu bude vysílat
televize Prima. Jedná se již o 7. ročník této akce, která svým rozvojem přispěje podpoře cestovního
ruchu. (Veledrom TJ Favorit Brno)
Lužánecká Open 2021
Lužánecká Open 2021 navazuje na první ročník festivalu, který se uskutečnil 06.09.2020, těsně před
dokončením rekonstrukce ulice Lužánecká. Gastronomické podniky na ulici Lužánecká se spojily, aby
těsně před spuštěním provozu oslavily opětovné otevření této ulice. Festival navštívilo 950 účastníků
z řad brněnské veřejnosti. I tento rok aspiruje festival na pouliční slavnost, do které se zapojí místní
podnikatelé s prezentací své nabídky. Během dne se uskuteční řada sportovních klání, koncertů a
dalších vystoupení. Sportovní exhibice a utkání se budou realizovat na nově vytvořených
sportovištích v parku Lužánky. Akce je otevřená všem bez omezení a je volně bezbariérová, bez
vstupného, jen za dobrovolný příspěvek. (ulice Lužánecká)
Kamenka open
Víkendová událost se v Brně koná posledních 12 let. Výjimečnost akce utvrzuje, že se jedná o de facto
nejstarší dosud fungující street-party ve veřejném prostranství s tímto formátem v Brně. Tento
hudební podnik je dramaturgicky orientován na hudební (jazz, funky, soul, cimbálová muzika aj.),
divadelní a případně další uměleckou performance. Akce zabírá minimum veřejného prostoru a je
volně přístupná široké veřejnosti bez vstupného. (Kamenná kolonie)
Kulturní léto na Kraví hoře
Série divadelních představení, které nabídnou obyvatelům města Brna kulturní vyžití i během letních
prázdnin. Veškerá divadelní produkce je pod záštitou Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora.
Vzhledem k povaze areálu nehrozí rozléhání hluku do okolních oblastí a současně divadelní
představení neprodukují takovou hladinu hluku jako např. hudební festivaly. (Kraví hora)
Festival planet
Jedinečná výstava nafukovacích modelů planety Země, planety Mars a našeho měsíce umístěných
v parku Kraví hory, doplněnou ve večerních hodinách o projekci vědecko-fantastických filmů na
budovu Hvězdárny a planetária Brno (formát tzv. letního kina) a event. i pozorováním noční oblohy
dalekohledy v parku. Akce nemá v České republice obdoby, přitahuje jak rodiny s dětmi, tak i mládež i
dospělé a zpravidla má významný mediální dopad. V minulých letech ji navštívili tisíce lidí denně.
(Kraví hora)
Festival Mendel
Festival Mendel se bude konat jak v areálu Augustiniánského opatství, tak i na přilehlých pozemcích
areálu. Akce je podporována městem Brnem a Jihomoravským krajem na základě podepsaného
Memoranda o spolupráci ze dne 06.01.2020. Jedná se o multižánrový festival zaměřený na propagaci
otce genetiky, G. J. Mendela. (Mendlovo náměstí – Augustiánské opatství a přilehlé pozemky)
Maraton hudby Brno
Maraton hudby Brno je dynamicky se rozvíjející multižánrový festival přinášející do Brna zcela nový
koncept, který používá město jako jedno velké pódium a prostřednictvím koncertů v mnoha
netradičních místech představuje Brno jak jeho obyvatelům, tak turistům z ČR i zahraničí. Během čtyř
let své dosavadní existence se stal největším letním hudebním festivalem v Brně. Představuje to
nejlepší z mimořádně pestrého hudebního života města doplněné o národní i mezinárodní hudební

Příloha č. 1
osobnosti napříč žánry: rock, jazz, pop, busking, klasická hudba, folkor, world muzic, muzikál či opera.
Dramaturgicky ojedinělý koncept se ukázal jako velice atraktivní a úspěšně rezonující u nejširšího
publika. Festival vniká za podpory statutárního města Brna, je součástí projektu Brno – město hudby
a je klíčovou hudební událostí města Brna v rámci jeho členství v Síti kreativních měst UNESCO
v oblasti hudby. (ulice a náměstí v rámci KÚ Město Brno)
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Statutární město Brno
Magistrát města Brna
Odbor vnitřních věcí

VÁŠ DOPIS Č. J.:

Tajemnicím a tajemníkům úřadů
městských částí

ZE DNE:
NAŠE Č. J.:
SPIS. ZN.:
VYŘIZUJE:

MMB/0514886/2020
3220/OVV/MMB/0514886/2020

E-MAIL:

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

DATUM:

2020-12-08

TELEFON:

Novela obecně závazné vyhlášky o nočním klidu

Vážená paní tajemnice,
vážený pane tajemníku,

Magistrát města Brna, Odbor vnitřních věcí, opět připravuje novelu obecně závazné vyhlášky 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.
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. Část území
města, která může být zvukem zasažena, může být s ohledem na rozlohu a reliéf některých městských částí
vymezena v odůvodněných případech i katastrálním územím a nikoli celou městskou částí. Je však vždy nutno
pečlivě posoudit šíření zvuku a možný rozsah zasaženého území.
Současně 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
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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 a aktuální přílohu.
Návrhy prosím zasílejte v termínu do 22. 2. 2021.

Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem

Mgr. Jaroslava Slámová
vedoucí Odboru vnitřních věcí

POČET PŘÍLOH:

1
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Statutární město Brno
Zastupitelstvo města Brna

Obecně závazná vyhláška č.

/2021,

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním
klidu, ve znění pozdějších vyhlášek

DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI: XX. XX. 2021

Magistrát města Brna, Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno, tel 542 173 590, e-mail: informace@brno.cz

Statutární město Brno
Obecně závazná vyhláška č. /2021,
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním
klidu, ve znění pozdějších vyhlášek

Zastupitelstvo města Brna se na …. zasedání konaném dne … pod bodem č. .. usneslo vydat na základě
ustanovení § 10 písm. d) a 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, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1
Změna vyhlášky
Příloha obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu, ve znění obecně
závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 3/2018, č. 4/2019, č. 3/2020 a 16/2020, 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: XX. XX. XXXX
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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

Letní kino v Židenicích

2.–3. 7. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

Mladé hody
v Kníničkách
SDK Europe

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

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

Mladé hody
v Kníničkách
SDK Europe

7.–8. 7. 2020

od 2:00 do 6:00 hod.

7.–8. 7. 2020
8.–9. 7. 2020

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

Letní kino v Černovicích

9.–10. 7. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

Letní kino v Židenicích

9.–10. 7. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

SDK Europe
Letní kino v Židenicích

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

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

Mendel

17.–18. 7. 2020

od 23:00 do 6:00 hod.

Přízřenické hody –
stavění máje
Řečkovický festival
minipivovarů
Mendel

17.–18. 7. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

17.–18. 7. 2020

od 1:00 do 6:00 hod.

18.–19. 7. 2020

od 23:00 do 6:00 hod.

Přízřenické hody

18.–19. 7. 2020

od 2:00 do 6:00 hod.

Řečkovický festival
minipivovarů
Letní kino v Černovicích

18.–19. 7. 2020

od 1:00 do 6:00 hod.

23.–24. 7. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

Letní kino v Židenicích

23.–24. 7. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

Bosonožský Sudoval

24.–25. 7. 2020

od 2:00 do 6:00 hod.

Letní kino v Tuřanech

24.–25. 7. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

Bosonožský Sudoval

25.–26. 7. 2020

od 2:00 do 6:00 hod.

Letní kino v Židenicích

30.–31. 7. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

území městské části BrnoŽidenice
území městské části BrnoKníničky
katastrální území Pisárky
v městské části Brno-střed
území městské části BrnoKníničky
katastrální území Pisárky
v městské části Brno-střed
území městské části BrnoČernovice
území městské části BrnoŽidenice
katastrální území Pisárky
v městské části Brno-střed
území městské části BrnoŽidenice
katastrální území Staré
Brno v městské části Brnostřed
území městské části Brnojih
území městské části BrnoŘečkovice a Mokrá Hora
katastrální území Staré
Brno v městské části Brnostřed
území městské části Brnojih
území městské části BrnoŘečkovice a Mokrá Hora
území městské části BrnoČernovice
území městské části BrnoŽidenice
území městské části BrnoBosonohy
území městské části BrnoTuřany
území městské části BrnoBosonohy
území městské části BrnoŽidenice

________________________________________________________________________________________________________________________
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Brasil Fest Brno

31. 7.–1. 8. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

Letní kino v Tuřanech

31. 7.–1. 8. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

Letní noc v Komíně

31. 7.–1. 8. 2020

od 2:00 do 6:00 hod.

Moravské hrady.CZ

31. 7.–1. 8. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

Brasil Fest Brno

1.–2. 8. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

Koncert kapely Buty

2.–3. 8. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

Autokino a letní kino v
Bohunicích
Letní kino v Černovicích

6.–7. 8. 2020

od 1:00 do 6:00 hod.

6.–7. 8. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

Letní kino v Židenicích

6.–7. 8. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

Letní kino v Tuřanech

7.–8. 8. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

Vavřinecké hody

8.–9. 8. 2020

od 2:00 do 6:00 hod.

Vavřinecké hody
v Komíně
Letní kino
v Maloměřicích
a Obřanech
Vavřinecké hody
v Komíně
Autokino a letní kino v
Bohunicích
Letní kino v Židenicích

8.–9. 8. 2020

od 2:00 do 6:00 hod.

9.–10. 8. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

9.–10. 8. 2020

od 2:00 do 6:00 hod.

13.–14. 8. 2020

od 1:00 do 6:00 hod.

13.–14. 8. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

Maraton hudby Brno

13.–14. 8. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

Letní kino v Tuřanech

14.–15. 8. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

Letní noc v Komíně

14.–15. 8. 2020

od 2:00 do 6:00 hod.

Maraton hudby Brno

14.–15. 8. 2020
15.–16. 8. 2020

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

Autokino a letní kino v
Bohunicích
Letní kino v Černovicích

20.–21. 8. 2020

od 1:00 do 6:00 hod.

20.–21. 8. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

Letní kino
v Žabovřeskách
Letní kino v Židenicích

20.–21. 8. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

20.–21. 8. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

Ohňostroj Ignis
Brunensis
TrutnOFF BrnoON
Open Air Festival 2020

20.–21. 8. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

20.–21. 8. 2020

od 1:00 do 6:00 hod.

území městské části Brnostřed
území městské části BrnoTuřany
území městské části BrnoKomín
území městské části BrnoBystrc
území městské části Brnostřed
území městské části BrnoMaloměřice a Obřany
území městské části BrnoBohunice
území městské části BrnoČernovice
území městské části BrnoŽidenice
území městské části BrnoTuřany
území městské části BrnoŘečkovice a Mokrá Hora
území městské části BrnoKomín
území městské části BrnoMaloměřice a Obřany
území městské části BrnoKomín
území městské části BrnoBohunice
území městské části BrnoŽidenice
katastrální území Město
Brno v městské části Brnostřed
území městské části BrnoTuřany
území městské části BrnoKomín
katastrální území Město
Brno v městské části Brnostřed
území městské části BrnoBohunice
území městské části BrnoČernovice
území městské části BrnoŽabovřesky
území městské části BrnoŽidenice
území městské části Brnostřed
katastrální území Pisárky
v městské části Brno-střed,
katastrální území Pisárky
v městské
části
Brno-
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Letní kino v Tuřanech

21.–22. 8. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

Letní kino
v Žabovřeskách
Letní noc v Medlánkách

21.–22. 8. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

21.–22. 8. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

Přízřenické hody –
kácení máje
Tradiční Bartolomějské
hody v Holáskách
TrutnOFF BrnoON
Open Air Festival 2020

21.–22. 8. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

21.–22. 8. 2020

od 2:00 do 6:00 hod.

21.–22. 8. 2020

od 2:00 do 6:00 hod.

Bartolomějské hody
v Ivanovicích
Bartolomějské hody
v Žebětíně
Ohňostroj Ignis
Brunensis
Letní kino
v Maloměřicích
a Obřanech
Letní kino
v Žabovřeskách
Tradiční Bartolomějské
hody v Holáskách
TrutnOFF BrnoON
Open Air Festival 2020

22.–23. 8. 2020

od 2:00 do 6:00 hod.

22.–23. 8. 2020

od 2:00 do 6:00 hod.

22.–23. 8. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

22.–23. 8. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

22.–23. 8. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

22.–23. 8. 2020

od 2:00 do 6:00 hod.

22.–23. 8. 2020
23.–24. 8. 2020

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

Autokino a letní kino v
Bohunicích
Letní kino
v Žabovřeskách
Letní kino v Židenicích

27.–28. 8. 2020

od 1:00 do 6:00 hod.

27.–28. 8. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

27.–28. 8. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

Chrlické Rockobraní

28.–29. 8. 2020

od 2:00 do 6:00 hod.

Letní kino v Tuřanech

28.–29. 8. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

Jundrov, katastrální území
Pisárky v městské části
Brno-Kohoutovice, území
městské části Brno-Nový
Lískovec
území městské části BrnoTuřany
území městské části BrnoŽabovřesky
území městské části BrnoMedlánky
území městské části Brnojih
území městských částí
Brno-Tuřany, Brno-Chrlice
katastrální území Pisárky
v městské části Brno-střed,
katastrální území Pisárky
v městské
části
BrnoJundrov, katastrální území
Pisárky v městské části
Brno-Kohoutovice, území
městské části Brno-Nový
Lískovec
území městské části BrnoIvanovice
území městské části BrnoŽebětín
území městské části Brnostřed
území městské části BrnoMaloměřice a Obřany
území městské části BrnoŽabovřesky
území městských částí
Brno-Tuřany, Brno-Chrlice
katastrální území Pisárky
v městské části Brno-střed,
katastrální území Pisárky
v městské
části
BrnoJundrov, katastrální území
Pisárky v městské části
Brno-Kohoutovice, území
městské části Brno-Nový
Lískovec
území městské části BrnoBohunice
území městské části BrnoŽabovřesky
území městské části BrnoŽidenice
území městské části BrnoChrlice
území městské části BrnoTuřany
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Letní kino
v Žabovřeskách
Slovácké hody
v Jundrově
Černovické babí léto
(rozloučení
s prázdninami)
Dvorské hody

28.–29. 8. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

území městské části BrnoŽabovřesky
území městské části BrnoJundrov
území městské části BrnoČernovice

28.–29. 8. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

29.–30. 8. 2020

od 1:00 do 6:00 hod.

29.–30. 8. 2020

od 2:00 do 6:00 hod.

Kmochovka – street
party v Maloměřicích
a Obřanech
Letní kino
v Maloměřicích
a Obřanech
Letní noc v Řečkovicích
a Mokré Hoře
Letní kino
v Žabovřeskách
Slovácké hody
v Jundrově
Letní kino na
Vinohradech
Slovácké hody
v Jundrově
Letní kino na
Vinohradech
Černovické hody

29.–30. 8. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

29.–30. 8. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

území městské části BrnoMaloměřice a Obřany

29.–30. 8. 2020

od 2:00 do 6:00 hod.

29.–30. 8. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

29.–30. 8. 2020

od 4:00 do 6:00 hod.

30.–31. 8. 2020

od 23:00 do 6:00 hod.

30.–31. 8. 2020

od 2:00 do 6:00 hod.

31. 8.–1. 9. 2020
1.–2. 9. 2020
4.–5. 9. 2020

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

Líšeňské hody

4.–5. 9. 2020

od 3:00 do 6:00 hod.

Předhodová zábava
v Jehnicích
Bystrcké vinobraní

4.–5. 9. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

5.–6. 9. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

Černovické hody

5.–6. 9. 2020

od 2:00 do 6:00 hod.

Jehnické hody

5.–6. 9. 2020

od 2:00 do 6:00 hod.

Krojované slavnosti
v Chrlicích
Líšeňské hody

5.–6. 9. 2020

od 2:00 do 6:00 hod.

5.–6. 9. 2020

od 3:00 do 6:00 hod.

Medlánecký pivní
festival
Královopolské vinobraní

5.–6. 9. 2020

od 2:00 do 6:00 hod.

11.–12. 9. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

Létofest Brno 2020

11.–12. 9. 2020

od 1:00 do 6:00 hod.

Slatinské hody

11.–12. 9. 2020

od 2:00 do 6:00 hod.

Babské hody

12.–13. 9. 2020

od 2:00 do 6:00 hod.

Brněnskýstoock

12.–13. 9. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

Jižanské slavnosti

12.–13. 9. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

území městské části BrnoŘečkovice a Mokrá Hora
území městské části BrnoŽabovřesky
území městské části BrnoJundrov
území městské části BrnoVinohrady
území městské části BrnoJundrov
území městské části BrnoVinohrady
území městské části BrnoČernovice
území městské části BrnoLíšeň
území městských částí
Brno-Jehnice, Brno-Ořešín
území městské části BrnoBystrc
území městské části BrnoČernovice
území městských částí
Brno-Jehnice, Brno-Ořešín
území městské části BrnoChrlice
území městské části BrnoLíšeň
území městské části BrnoMedlánky
území městské části BrnoKrálovo Pole
území městské části BrnoKrálovo Pole
území městské části BrnoSlatina
území městské části BrnoBosonohy
území městské části BrnoŘečkovice a Mokrá Hora
území městské části Brnojih

území městské části BrnoTuřany
území městské části BrnoMaloměřice a Obřany
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Kácení máje
v Ivanovicích
Královopolské vinobraní

12.–13. 9. 2020

od 2:00 do 6:00 hod.

12.–13. 9. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

Létofest Brno 2020

12.–13. 9. 2020

od 1:00 do 6:00 hod.

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

12.–13. 9. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

12.–13. 9. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

12.–13. 9. 2020

od 3:00 do 6:00 hod.

90s Explosion Brno

18.–19. 9. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

Medlánecké
svatováclavské hodové
slavnosti
Soběšické hody

18.–19. 9. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

18.–19. 9. 2020

od 2:00 do 6:00 hod.

Burčákové slavnosti
v Chrlicích
Erbovní slavnosti

19.–20. 9. 2020

od 2:00 do 6:00 hod.

19.–20. 9. 2020

od 2:30 do 6:00 hod.

Komínské vinobraní

19.–20. 9. 2020

od 2:00 do 6:00 hod.

Medlánecké
svatováclavské hodové
slavnosti
Slavnosti tuřanského
zelí
Soběšické hody

19.–20. 9. 2020

od 3:00 do 6:00 hod.

19.–20. 9. 2020

od 2:00 do 6:00 hod.

19.–20. 9. 2020

od 2:00 do 6:00 hod.

Svatováclavské hody
v Žabovřeskách
Medlánecké
svatováclavské hodové
slavnosti
Svatováclavské hody
v Žabovřeskách
Riviéra Student Open
Air
Tradiční svatováclavské
hody v Ořešíně
Tuřanské hody

19.–20. 9. 2020

od 4:00 do 6:00 hod.

20.–21. 9. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

20.–21. 9. 2020

od 4:00 do 6:00 hod.

21.–22. 9. 2020

od 24:00 do 6:00 hod.

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

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

Společenský ples MČ
Brno-Slatina
XXIX. Společenský ples
MČ Brno-Tuřany

29.–30. 1. 2021

od 3:00 do 6:00 hod.

29.–30. 1. 2021

od 2:00 do 6:00 hod.

území městské
Ivanovice
území městské
Královo Pole
území městské
Královo Pole
území městské
Jundrov
území městské
Židenice
území městské
Slatina
území městské
Královo Pole
území městské
Medlánky

části Brnočásti Brnočásti Brnočásti Brnočásti Brnočásti Brnočásti Brnočásti Brno-

území městské
sever
území městské
Chrlice
území městské
Královo Pole
území městské
Komín
území městské
Medlánky

části Brno-

území městské
Tuřany
území městské
sever
území městské
Žabovřesky
území městské
Medlánky

části Brno-

části Brnočásti Brnočásti Brnočásti Brno-

části Brnočásti Brnočásti Brno-

území městské části BrnoŽabovřesky
katastrální území Pisárky
v městské části Brno-střed
území městských částí
Brno-Ořešín, Brno-Jehnice
území městské části BrnoTuřany
území městské části BrnoSlatina
území městské části BrnoTuřany
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Příloha č. 3
Stanovení případů, při nichž je doba nočního klidu na části území statutárního města Brna, městské
části Brno-střed, vymezena dobou kratší
Stanovené případy

Termín v noci z-na

Vymezení doby
nočního klidu

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

Brněnský Majáles 2021

08.05. – 09.05.2021

04:00 – 06:00

katastrální území Pisárky v
městské části Brno-střed

PonavaFest

22.05. – 23.05.2021
23.05. – 24.05.2021

23:00 – 06:00
23:00 – 06:00

katastrální území Černá Pole v
městské části Brno-střed

Koncert kapely Škwor – Tváře
smutnejch hrdinů Tour

05.06. – 06.06.2021

23:00 – 6:00

katastrální území Pisárky v
městské části Brno-střed

Ignis Brunensis 2021

04.06. – 05.06.2021
26.06. – 27.06.2021

23:00 – 6:00
23:00 – 6:00

katastrální území Město Brno v
městské části Brno-střed

Československý rockfest

04.06. – 05.06.2021
05.06. – 06.06.2021

00:00 – 6:00
00:00 – 6:00

katastrální území Pisárky v
městské části Brno-střed

80S The Show

11.06. – 12.06.2021

00:00 – 6:00

katastrální území Pisárky v
městské části Brno-střed

OCB Překonání Gravitace 2021

12.06. – 13.06.2021

00:00 – 6:00

katastrální území Brno-Pisárky
v městské části Brno-střed

Lužánecká open 2021

12.06. – 13.06.2021

23:00 – 06:00

katastrální území Černá Pole v
městské části Brno-střed

Kamenka open

25.06. – 26.06.2021
26.06. – 27.06.2021

00:00 – 06:00
00:00 – 06:00

katastrální území Štýřice v
městské části Brno-střed

Kulturní léto na Kraví hoře

01.07. – 31.08.2021

23:00 – 06:00

Sportovní a rekreační areál
Kraví hora
(v katastrálním území Veveří
v městské části Brno-střed)

Festival planet

12.07. – 18.07.2021
09.08. – 15.08.2021

00:00 – 6:00
00:00 – 6:00

park Kraví hora
(v katastrálním území Veveří
v městské části Brno-střed)

Festival Mendel

23.07. – 24.07.2021
24.07. – 25.07.2021

23:00 – 06:00
23:00 – 06:00

katastrální území Staré Brno v
městské části Brno-střed

Maraton hudby Brno

12.08. – 13.08.2021
13.08. – 14.08.2021
14.08. – 15.08.2021

00:00 – 6:00
00:00 – 6:00
00:00 – 6:00

katastrální území Město Brno v
městské části Brno-střed

Příloha č. 4

*MVCRX05GGZIX*
MVCRX05GGZIX
prvotní identifikátor

odbor veřejné správy, dozoru a kontroly
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
Č. j. MV- 6392-2/ODK-2021

Praha 27. ledna 2021

Vážený pan
Marek Šoška
Úřad městské části Brno-střed
pouze elektronicky na e-mail: marek.soska@brno-stred.cz
Sdělení Ministerstva vnitra
Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, obdrželo jako správní
orgán příslušný na základě § 123 a 124 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, k dozoru nad obsahem a vydáváním obecně
závazných vyhlášek a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí
v samostatné působnosti, žádost o radu ve způsobu stanovení území v obecně
závazné vyhlášce, kterou je vymezena doba nočního klidu odlišně od zákona podle
§ 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o některých přestupcích“), a to pro jednotlivé městské
části.
Úvodem k problematice vymezení doby nočního klidu obecně závaznou vyhláškou
odchylně od zákona nutno uvést, že dle § 5 odst. 6 zákona o některých přestupcích:
„Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté 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.“ Jak sám
uvádíte, musí město řádně zvážit, zda v případě vymezování výjimečných případů
(akcí) z doby nočního klidu jsou splněny zákonem o některých přestupcích
a judikaturou Ústavního soudu stanovené podmínky, a to jednak podmínka
předvídatelnosti a dále podmínka výjimečnosti, tedy že se musí jednat o akce, kdy
zájem na jejich konání převažuje nad právem občanů města na nerušený spánek.
K vlastní otázce úpravy doby nočního klidu pro část města vymezením podle
katastrálního území lze uvést, že přichází v úvahu pouze tehdy, je-li samotný
výjimečný případ (konání určité akce či události) pouze teritoriálně omezený.
S ohledem na zásadu minimalizace zásahů do práv osob je v takovém případě
možné připustit teritoriální vymezení výjimky z doby nočního klidu, byť je nezbytné si
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uvědomit, že z důvodu šíření zvuku v prostředí je vázanost výjimky na určité
území poněkud obtížně dosažitelná, což je právě případ, který popisujete.
I s ohledem na výše uvedené Ministerstvo vnitra obecně v rámci metodické pomoci
nedoporučuje stanovovat výjimky z doby nočního klidu jen pro část území města,
a to především s ohledem na aplikační problémy a na odůvodnitelnost takto
stanovené výjimky, i když v případě velkých územních samosprávných celků, tedy
především v případě statutárních měst a obcí (měst) s odlehlými územními částmi,
lze považovat takový postup za odůvodnitelný a akceptovatelný. Zde je nutno
zdůraznit zejména odlehlost lokality (části města) – ideálně oddělené např. pásem
lesa nebo jinou přirozenou bariérou bránící šíření zvuku.
Možným řešením je tedy teritoriální vymezení provést nikoli pouze uvedením
katastrálního území příslušné městské části, ale uvedením celé příslušné městské
části (případně výjimku z doby nočního klidu vztáhnout na více městských částí),
případně uvést konkrétní místo (lokalitu) v rámci městské části, na kterou by se
vztahovala výjimka z doby nočního klidu,. Takové způsoby vymezení (jako i všechny
případy stanovení výjimky) je nutno ovšem posuzovat individuálně, zejména
s ohledem na znalost místních poměrů a aplikovatelnost stanovené výjimky.
Teritoriální omezení výjimky však musí být provedeno dostatečně jasně a určitě, aby
adresáti byli schopni identifikovat, na jakém území se příslušná výjimka aplikuje.
Závěrem uvádíme, že hlučné projevy spojené s příslušnou akcí zpravidla nebudou
zasahovat na celé území obce (města). Tato skutečnost je však vyvážena tím, že
se jedná o výjimečný případ, kdy veřejný zájem na nerušený odpočinek v noční době
je převážen zájmem na udržení místních tradic a na upevňování mezilidských vazeb
skrze hlasité noční aktivity (viz nález Ústavní soudu sp. zn. Pl. ÚS 4/16). Město
samozřejmě může (v souladu s principem minimalizace zásahů do práv osob)
výjimku z doby nočního klidu teritoriálně omezit, nicméně by dané vymezení
mělo být provedeno s ohledem na znalost místních poměrů a aplikovatelnost
předmětné výjimky.

Ing. Bc. Miroslav Veselý
ředitel odboru, pověřen řízením

Vyřizuje: Mgr. Ing. Boris Csillagi
tel. č.:
974 816 422
e-mail: odbordk@mvcr.cz:
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