
XI. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice konané dne 10.06.2020 
 
Věc: Materiál k bodu 11 - Návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města 

Brna č. 3/2020, kterou se mění a doplňuje obecně závazná 
vyhláška statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu, 
ve znění pozdějších vyhlášek 

 
Předkladatel: Rada MČ Brno-Bohunice V Brně dne 13.05.2020 
Zpracovatel: Mgr. Ilona Kašparovská 
 
 

D ů v o d o v á   z p r á v a 
 
Odbor TS obdržel dne 30.03.2020 od Odboru vnitřních věcí MMB žádost o vyjádření ke znění 
obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 3/2020, kterou se mění a doplňuje obecně 
závazná vyhláška statutárního města Brna č.11/2017, o nočním klidu, ve znění pozdějších vyhlášek. 
 
Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 3/2020, o nočním klidu, ve znění pozdějších 
vyhlášek, stanovuje případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, nebo při nichž 
nemusí být doba nočního klidu dodržována. V rámci novelizace byla aktualizována příloha vyhlášky, 
která stanovuje případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší pouze na části 
území statutárního města Brna. Tyto případy jsou stanoveny konkrétním termínem a názvem akce, 
kvůli které k omezení nočního klidu dochází. Nicméně výjimka z doby nočního klidu se nevztahuje 
na samotnou akci, ale uvedením určité společenské akce se pouze konkretizuje den, ve kterém je 
doba nočního klidu omezena. Úprava doby nočního klidu platí obecně pro všechny subjekty 
pobývající na stanoveném území, nikoli pouze pro účastníky akce. 
 
Na rok 2020 byly do přílohy vyhlášky schváleny 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, 

 

- autokino a letní kino v Bohunicích v noci ze 07.05. – 08.05.2020, ze 14.05. – 15.05.2020, 
z 21.05. – 22.05.2020 a z 28.05. – 29.05.2020 s vymezením doby nočního klidu od 01:00 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. 

 
V souvislosti s vývojem situace ohledně koronaviru a omezujících opatření, předkládá Rada MČ 
doporučující návrh Zastupitelstvu MČ vzít předloženou vyhlášku o nočním klidu pouze na vědomí. 
 
 

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

bere na vědomí 
 

obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna č. 3/2020, kterou se mění a doplňuje obecně 
závazná vyhláška statutárního města Brna č.11/2017, o nočním klidu, ve znění pozdějších vyhlášek, 
dle předloženého návrhu, který je přílohou č. 11 zápisu 
 

ukládá 
 

vedoucí Odboru technických služeb zaslat tyto připomínky Odboru vnitřních věcí Magistrátu města 
Brna. 
 
 
 
Příloha: Kopie obecně závazné vyhlášky o nočním klidu včetně přílohy 


