
VI. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice konané dne 02.09.2019 

Věc: Materiál k bodu 6 - Návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního 
města Brna, kterými se mění doplňuje obecně závazná 
vyhláška statutárního města Brna č. 5/201 O, o zákazu 
požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za 
účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného 
prostranství, ve znění pozdějších vyhlášek 

Předkladatel: Rada MČ Brno-Bohunice 
Zpracovatel: Mgr. Ilona Kašparovská 

V Brně dne 07.08.2019 

Důvodová zpráva 

Odbor vnitřních věcí Magistrátu města Brna připravuje návrh novely obecně závazné 
vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění doplňuje obecně závazná vyhláška 
statutárního města Brna č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, 
za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného prostranství, ve znění pozdějších 
vyhlášek. Návrh byl doručen dne 21.06.2019 k připomínkování na MČ Brno-Bohunice. 

Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 5/201 O, o zákazu požívání alkoholu 
ne veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného 
prostranství, ve znění pozdějších vyhlášek, reguluje konzumaci alkoholu na veřejných 
prostranstvích. Součástí vyhlášky jsou dvě přílohy, které jsou zpracovávány na základě 
podkladů městských částí. V příloze č. 1 je přehled konkrétních prostranství, na kterých je 
požívání alkoholu zakázáno a v příloze č. 2 jsou stanoveny výjimky na akce, při jejichž 
pořádání se zákaz konzumace alkoholu na místě konání akce neuplatní. Znění vyhlášky se 
nemění. 

Rada MČ nenavrhuje v příloze č. 1 obecně závazné vyhlášky žádnou změnu, v příloze č. 2 
pak navrhuje stanovit ty společenské akce, které jsou v MČ skutečně organizovány: 

V příloze č. 1 jsou tak ponechány ty lokality v MČ Brno-Bohunice, kde je zakázáno požívání 
alkoholu, a to ulice Švermova č. 7-9 a v okruhu 50 m od objektu ÚMČ Brno-Bohunice. 

V příloze č. 2 jsou stanoveny ty společenské akce konané v MČ Brno-Bohunice, při jejichž 
pořádání se zákaz konzumace alkoholu na místě konání neuplatní, a to Fašanková 
obchůzka Bohunicemi, Mikulášská nadílka, Pálení čarodějnic, Svatováclavské hody, 
Zahradní slavnosti, Bohunické trhy a Letní promítání. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo MČ Brno-Bohunice 

ponechává 

v příloze č. 1 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 5/2010, o zákazu 
požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek, vymezení veřejných prostranství, kde je 
zakázáno požívání alkoholu, a to ulice Švermova č. 7-9 a v okruhu 50 m od objektu ÚMČ 
Brno-Bohunice, 



- 2 - 

stanovuje 

v příloze č. 2 vyhlášky následující výjimky, při kterých lze na veřejných prostranstvích 
konzumaci alkoholu povolit, a to u společenských akcích konaných v MČ Brno-Bohunice - 
Fašanková obchůzka Bohunicemi, Mikulášská nadílka, Pálení čarodějnic, Svatováclavské 
hody, Zahradní slavnosti, Bohunické trhy a Letní promítání 

ukládá 

vedoucí Odboru technických služeb zaslat toto usnesení Odboru vnitřních věcí Magistrátu 
města Brna. 

Příloha: Kopie průvodního dopisu ze dne 21.06.2019 včetně návrhu obecně závazné 
vyhlášky o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích 


