
VI. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice konané dne 02.09.2019 

Věc: Materiál k bodu 8 - Návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního 
města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná 
vyhláška statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním 
klidu, ve znění pozdějších vyhlášek 

Předkladatel: 
Zpracovatel: 

Rada MČ Brno-Bohunice 
Mgr. Ilona Kašparovská 

V Brně dne 07.08.2019 

Důvodová zpráva 

Odbor vnitřních vect Magistrátu města Brna připravuje návrh novely obecně závazné 
vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška 
statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu, ve znění pozdějších vyhlášek. Návrh 
byl doručen dne 21.06.2019 k připomínkování na MČ Brno-Bohunice. 

Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 11/2017, 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 prostředí. Část 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 území se omezení noční doby týká. S ohledem na rozlohu 
a reliéf některých 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. 

Pro rok 2020 navrhuje Rada MČ následující stanovené případy: 

pálení čarodějnic v Bohunicích v noci z 30.04. - 01.05.2020 s vymezením doby nočního 
klidu od 02:00 do 06:00 hod pro území městské části Brno-Bohunice, 

pivní slavnosti v Bohunicích v noci z 13.06. - 14.06.2020 s vymezením doby nočního 
klidu od 02:00 do 06:00 hod pro území městské části Brno-Bohunice, 

Důvodem pro konání obou akcí, uvedených v příloze obecně závazné vyhlášky o nočním 
klidu je nabídnout veřejnosti větší kulturní vyžití a především to, že se jedná o výjimečné 
a ojedinělé akce v MČ Brno-Bohunice. Navržené akce jsou po léta tradiční a s velmi 
pozitivními ohlasy široké veřejnosti. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo MČ Brno-Bohunice 

stanovuje 

pro rok 2020 v příloze č. 1 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se 
mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním 
klidu, ve znění pozdějších vyhlášek, uvedené výjimky z doby nočního klidu na území MČ 
Brno-Bohunice: 
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pálení čarodějnic v Bohunicích v noci z 30.04. - 01.05.2020 s vymezením doby nočního 
klidu od 02:00 do 06:00 hod pro území městské části Brno-Bohunice, 

pivní slavnosti v Bohunicích v noci z 13.06. - 14.06.2020 s vymezením doby nočního 
klidu od 02:00 do 06:00 hod pro území městské části Brno-Bohunice, 

Důvodem pro konání výše uvedených akcí, uvedených v příloze obecně závazné vyhlášky 
o nočním klidu, je nabídnout veřejnosti větší kulturní vyžití a především to, že se jedná 
o výjimečné a ojedinělé akce v MČ Brno-Bohunice. Navržené akce jsou po léta tradiční 
a s velmi pozitivními ohlasy široké veřejnosti 

ukládá 

vedoucí Odboru technických služeb zaslat tyto připomínky Odboru vnitřních věcí Magistrátu 
města Brna. 

Příloha: Kopie návrhu obecně závazné vyhlášky o nočním klidu včetně přílohy 


