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V Brně dne 26.0'1 '2022

Důvodov a zDrava
odbor vnitřních věcí Magistrátu města Brna připravuje návrh novely obecně závazné
vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška
statutárního města Brna č' 1112017, o nočním klidu, ve znění pozdějších vyhlášek' Návrh
byl doručen dne 23.11'2021 k připomínkování na MČ Brno-Bohunice'

obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 11t2o17, o nočním klidu, ve znění
pozdějších vyhlášek, stanovuje výjimečně 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 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 prostředi' Čast Územi 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 Územlse omezení noční doby týká. s ohledem na rozlohu
a reliéf někteých městských částí lze v určitých případech připustit i vymezení katastrálním
územÍm nikoli celou městskou částí. Je však vŽdy nutno pečlivě posoudit šíření zvuku
a moŽný rozsah zasaženého území.

Na rok 2022 byly navrŽeny následující stanovené případy:

- pálení čarodějnic v Bohunicích v noci z 30.04' - 01 .05.2022 s vymezením doby nočního
klidu od 02:00 do 06:00 hod pro Území městské části Brno-Bohunice,

autokino a letní kino vBohunicích vnoci ze 19.05. 20.05'2022 a z 26.05.
27.05'2022, s vymezením doby nočního klidu od 01:00 do 06:00 hod pro Území městské
části Brno-Bohunice,

Pivní festival v Bohunicích v noci z11'06. _ 12'06.2022 svymezením doby nočního
klidu od 02:00 do 06:00 hod pro Území městské části Brno-Bohunice,

- Loučení s prázdninami v Bohunicích v noci z 03.09. - o4.O9'2o22 s vymezením doby
nočního klÍdu od 02:00 do 06:00 hod pro územi městské části Brno-Bohunice.

odůvodnění pro konání výše uvedených akcí uvedených v příloze obecně závazné vyhlášky
o nočním klidu je, Že se jedná o výjímečné a ojedinělé akce v MČ Brno-Bohunice. Některé
akce jsou jiŽ po léta tradiční. Důvodem konání těchto akcí je nabídnout veřejnosti větší
kulturní vyŽití'
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Návrh usnesení

Zastupitelstvo Mč Brno_Bohunice

stanovuje

pro rok 2022 níŽe uvedené výjímky z doby nočního klidu na Území MČ Brno-Bohunice

pálení čarodějnic v Bohunicích v noci z30'04. - 0'í.05.2022 s vymezením doby nočního
klidu od 02:00 do 06:00 hod pro území městské části Brno-Bohunice,
autokino a letní kino vBohunicích vnoci ze 19.05. - 20.05'2022 a ze 26'05.
27 '05'2022, s vymezením doby nočního klidu od 01 :00 do 06:00 hod pro území městské
části Brno-Bohunice,
Pivní festival v Bohunicích v noci z11.06. _ 12'06.2022 svymezením doby nočního
klidu od 02:00 do 06:00 hod pro území městské části Brno-Bohunice,
Loučení s prázdninami v Bohunicích v noci z 03'09. _ 04.09.2022 s vymezením doby
nočního klidu od 02:00 do 06:00 hod pro Územi městské části Brno-Bohunice.

odůvodnění pro konání výše uvedených akcí uvedených v příloze obecně závazné vyhlášky
o noční klídu je, Že se jedná o výjimečné a ojedinělé akce v MČ Brno-Bohunice. Některé
akce jsou jiŽ po léta tradiční. Důvodem konání těchto akcí je nabídnout veřejnosti větší
kulturní vyŽití'

ukládá

vedoucí odboru technických sluŽeb zaslat toto stanovisko na odbor vnitřních věcí
Magistrátu města Brna.

Příloha: Kopie průvodního dopisu včetně návrhu přílohy obecně závazné vyhlášky


