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D ů v o d o v á   z p r á v a 
 
Odbor TS obdržel dne 30.03.2020 žádost od Odboru vnitřních věcí MMB o vyjádření 
k novému znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o zákazu požívání 
alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného 
pořádku. 
 

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, reguluje konzumaci alkoholu na veřejných 
prostranstvích. Součástí vyhlášky je příloha, ve které jsou uvedeny lokality v MČ Brno-
Bohunice, kde je zakázáno požívání alkoholu. 
 

Městská část nenavrhuje v příloze č. 1 uvedené novely obecně závazné vyhlášky žádné 
změny, tj v současnosti jsou v příloze č. 1 uvedeny 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. 
 

Výjimky ze zákazu konzumace alkoholu na akcích, na kterých se prodává alkohol budou 
obecně stanoveny v textu nové vyhlášky. Dojde tak k odstranění přílohy č. 2, která 
stanovovala výjimky na akce, pří jejichž pořádání se zákaz konzumace alkoholu na místě 
konání akce neuplatní (v MČ se jednalo o akce – Fašanková obchůzka Bohunicemi, 
Mikulášská nadílka, Pálení čarodějnic, Svatováclavské hody, Zahradní slavnosti, Bohunické 
trhy a Letní promítání). Tyto výjimky jsou nově zahrnuty v textu článku 3 předkládané 
vyhlášky: 
 

Zákaz požívání alkoholu se nevztahuje na veřejná prostranství uvedená v čl. 2: 
a) ve dnech 31. prosince a 1. ledna; 
b) v prostorách restauračních zahrádek, umístěných na veřejných prostranstvích, které 

jsou součástí restauračních zařízení, v souladu s jejich provozní dobou; 
c) v okruhu 10 m od stánků a jiných obdobných zařízení s občerstvením v jejich provozní 

době, kde probíhá prodej alkoholických nápojů; 
d) v době a místě konání akcí v rámci kterých probíhá příležitostný prodej alkoholických 

nápojů ve stáncích a jiných obdobných zařízeních s občerstvením. 
 
 

N á v r h   u s n e s e n í 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Bohunice 
 

schvaluje 
 

obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna o zákazu požívání alkoholu na 
veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, 
dle předloženého návrhu, který je přílohou č. 9 zápisu 
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ponechává 
 
v příloze obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o zákazu požívání alkoholu na 
veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, 
veřejná prostranství v MČ Brno-Bohunice, na kterých je zakázáno požívání alkoholických 
nápojů, a to ulice Švermova č. 7-9 a v okruhu 50 m od objektu ÚMČ Brno-Bohunice 
 
ukládá 
 
vedoucí Odboru technických služeb zaslat toto usnesení Odboru vnitřních věcí Magistrátu 
města Brna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: Kopie průvodního dopisu včetně novely obecně závazné vyhlášky 


