
XX. zasedání Zastupitelstva Mc Brno_Bohunice konané dne 04.05.2022

Věc: Materiál k bodu 4 Stanovisko ke schválení přílohy obecně závazné vyhlášky
statutárního města Brna č,.2012020, o zákazu požívání
alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích a přílohy
obecně závazné vyhlášky č.1112017, o nočním klidu ve znění
pozdějších vyhlášek

Předkladatel:
Zpracovatel:

Rada MČ Brno-Bohunice
Mgr' llona Kašparovská

V Brně dne 30.03.2022

Důvodová zpráva
Úřad městské části Brno_Bohunice obdrŽel dne 01.o3.2o22 od odboru vnitřních věcí MMB žádost
k připomínkovému řízení k novele přílohy obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna
č'20l202o, ozákazu poŽívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích a k novele přílohy
obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 1112017, o nočním klidu ve znění pozdějších
vyhlášek

1) obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 2ot2o2o, o zákazu požívání
alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích

Předmětná vyhláška stanovuje přímo v těle vyhlášky veřejná prostranství, kde je zakázána
konzumace alkoholu' Jedná se o vzdálenost 20 m od určitých budov. Tato vzdálenost byla oproti
předešlé vyhlášce č' 512010 zkrácena z 50 m z důvodu' Že zákaz činnosti v okruhu 50 m od budovy
někdy zasahuje až do vzdálenosti dvou ulic od budovy a adresát povinností si nemusí být vědom, Že
koná v rozporu s vyhláškou. Vzdálenost 20 m mohou adresáti vyhlášky skutečně odhadnout či
odkrokovat.

Městská část nenavrhuje v příloze uvedené novely obecně závazné vyhlášky Žádné změny,
tj. v současnosti jsou v příloze uvedeny lokality v MČ Brno_Bohunice, kde je zakázáno poŽíváni
alkoholu, a to ulice Švermova č' 7-9 a v okruhu 50 m od objektu ÚMČ Brno-Bohunice.

2| obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 11I2o17, o nočním klidu ve znění
pozdějších vyhlášek

obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 11t2017, 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 dodžována.

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 prostředí. Čast 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 Územi se omezení noční doby týká.

S ohledem na rozlohu a reliéf někteých městských částí lze v určitých případech připustit
ivymezení katastrálním územím nikoli celou městskou částí. Je však vŽdy nutno pečlivě posoudit
šíření zvuku a možný rozsah zasaŽeného území.

Pro tuto obecně závaznou vyhlášku bude aktualizována pouze příloha s termínem pro druhou
polovinu roku2022' Na druhou polovinu roku2022 byla navrŽena následující akce:

_ 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 Území městské části Brno-Bohunice.



- z-

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Mč Brno-Bohunice

schvaluje

přílohu obecně závazné vyhlášky č. 2012020, o zákazu poŽívání alkoholu na veřejných
prostranstvích za Účelem zabezpečení místních záleŽitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších
vyhlášek, tzn. ponechat v příloze lokality v MČ Brno_Bohunice, kde je zakázáno poŽívání alkoholu,
a to ulice Svermova č.7-9 a v okruhu 50 m od objektu ÚvtČ grno-Bohunice

stanovuje

pro druhou polovinu roku 2022 níŽe uvedenou výjimku z doby nočního klidu na Územi MČ 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 území městské části Brno-Bohunice.

odůvodnění pro konání výše uvedené akce uvedené v příloze obecně závazné vyhlášky o nočním
klidu je, že se jedná o výjimečnou a ojedinělou akce v MČ Brno-Bohunice. Důvodem konání této
akce 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 novel obecně závazných vyhlášek


