
IX. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice konané dne 18.12.2019 
 
Věc: Materiál k bodu 5 - Návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města 

Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška 
statutárního města Brna č. 12/2011, o regulaci veřejné 
produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních 
zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek 

 
Předkladatel: Rada MČ Brno-Bohunice V Brně dne 11.12.2019 
Zpracovatel: Mgr. Ilona Kašparovská 
 
 
 

D ů v o d o v á   z p r á v a 
 
Odbor TS obdržel dne 21.11.2019 žádost od Odboru vnitřních věcí MMB o vyjádření ke znění textu 
a přílohy obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2011 o regulaci veřejné produkce 
hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek. V příloze této obecně závazné 
vyhlášky jsou stanovena místa, na kterých lze v pohostinských zařízeních a restauračních 
zahrádkách veřejnou produkci hudby vykonávat pouze v určeném čase. Tato příloha je 
aktualizována každých 12 měsíců od nabytí účinnosti vyhlášky. 
 
Vzhledem k tomu, že ke změnám v příloze vyhlášky již dochází minimálně, navrhuje se vypuštění 
odstavce o pravidelné aktualizaci s tím, že v dalším se příloha bude měnit dle potřeby a požadavků 
městských částí. 
 
Odbor vnitřních věcí MMB žádá o sdělení, zdali MČ Brno-Bohunice navrhuje stanovení nových míst, 
na kterých by měla být veřejná produkce hudby upravena nebo nenavrhuje žádná místa, 
popř. ponechává stávající znění přílohy. 
 
MČ Brno-Bohunice v příloze předmětné vyhlášky č. 12/2001 stanovuje produkci hudby v lokalitách, 
na kterých lze v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách veřejnou produkci hudby 
vykonávat pouze v určeném čase, a to na ulici Švermova č. 5-9, na ulici Ukrajinská č. 1-9 lichá, na 
ulici Havelkova č. 4-20, na ulici Hraničky č. 2-20 sudá, na ulici Dlouhá 1-3 v Po – Ne od 10:00 hod. 
do 22:00 hod. a v lokalitě na ulici Čeňka Růžičky č. 6–18, na ulici Na Pískové cestě č. 1-19 v Po – 
Ne od 10:00 hod. do 21:00 hod. 
 
Předložený návrh vyhlášky včetně přílohy projednala a doporučila ke schválení na svém zasedání 
dne 02.12.2019 Komise pro občanské záležitosti (viz příloha). 
 
Odbor TS předkládá Radě MČ doporučující návrh pro Zastupitelstvu MČ souhlasit s upraveným 
zněním vyhlášky a ponechat stávající znění přílohy předmětné vyhlášky. 
 
 
 

N á v r h   u s n e s e n í 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Bohunice 
 
souhlasí 
 
s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění 
a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 12/2011, o regulaci veřejné 
produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek dle předloženého návrhu, 
který je přílohou č. 4 zápisu 
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ponechává 
 
beze změny stávající znění přílohy vyhlášky, tzn. místa, na kterých lze v pohostinských zařízeních 
a restauračních zahrádkách nacházejících se na území MČ Brno-Bohunice vykonávat veřejnou 
produkci hudby pouze v určeném čase, a to lokality na ulici Švermova č. 5-9, na ulici Ukrajinská č. 1-
9 lichá, na ulici Havelkova č. 4-20, na ulici Hraničky č. 2-20 sudá, na ulici Dlouhá 1-3 v Po – Ne 
od 10:00 hod. do 22:00 hod. a lokality na ulici Čeňka Růžičky č. 6-18, na ulici Na Pískové cestě č. 1-
19 v Po – Ne od 10:00 hod. do 21:00 hod. 
 
ukládá 
 
vedoucí Odboru technických služeb sdělit toto stanovisko Odboru vnitřních věcí MMB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: Kopie dopisu OVV MMB ze dne 21.11.2019 včetně přílohy 
 Kopie zápisu ze 7. zasedání Komise pro občanské záležitosti 
 
 


