
 
22/VIII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany konané dne 28. 4. 2022 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Bod programu č.: 15 
Novely obecně závazných vyhlášek 

 

Obsah: 

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Odboru vnitřních věcí MMB o připomínky k novelám těchto 

obecně závazných vyhlášek: 

- obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 29/2020, o regulaci používání zábavní 

pyrotechniky; 

- obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2009, o stanovení podmínek pro 

pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění 

veřejného pořádku, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2011 

- obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2020, o zákazu požívání alkoholu na 

veřejných prostranstvích. 

 

Rada na své 93/VIII. schůzi pod bodem programu č. 8 doporučila Zastupitelstvu souhlasit 

s novelou obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 29/2020, o regulaci používání 

zábavní pyrotechniky, souhlasit s novelou obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna  

č. 20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných 

sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku, ve znění obecně závazné 

vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2011 a požadovat změnu přílohy obecně závazné vyhlášky 

statutárního města Brna č. 20/2020, o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, jak 

je uvedeno v příloze tohoto bodu.  

 

Přílohy: 

- žádost OVV MMB ze dne 1. 3. 2022 včetně příloh 

- navrhovaná příloha usnesení 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany 

 

souhlasí 

 

s novelou obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 29/2020, o regulaci používání 

zábavní pyrotechniky, 

 

souhlasí  

 

s novelou obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2009, o stanovení podmínek 

pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k 

zajištění veřejného pořádku, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna  

č. 11/2011, 

  

a požaduje  

 

změnu přílohy obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2020, o zákazu požívání 

alkoholu na veřejných prostranstvích, jak je uvedeno v příloze tohoto usnesení. 

 

V Brně dne 21. 4. 2022 

 

Zpracoval:                   Předkládá: 

Mgr. Jiří Polák          Rada MČ Brno-Tuřany 



Statutární město Brno 

Magistrát města Brna 

Odbor vnitřních věcí 
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VÁŠ DOPIS Č. J.:  Tajemnicím a tajemníkům úřadů 

městských částí 

 

ZE DNE:  

NAŠE Č. J.: MMB/0127709/2022 

SPIS. ZN.: 3220/OVV/MMB/0127709/2022 

  

VYŘIZUJE: Mgr. Plachá 

TELEFON: 542 173 080 

E-MAIL: placha.ivana@brno.cz 

    

DATUM: 2022-03-01   

    

    

 

 

   

Novely obecně závazných vyhlášek – připomínkové řízení 

 

 

 

Vážená paní tajemnice,  

vážený pane tajemníku, 

 

 

Odbor vnitřních věcí Magistrátu města Brna, dále jen „OVV MMB“, připravuje novely níže uvedených obecně 

závazných vyhlášek statutárního města Brna. V souladu s článkem 77 odst. 3 Statutu města Brna si Vám je 

dovolujeme předložit k připomínkování. 

 

S ohledem na nález Ústavního soudu č. Pl. ÚS 7/21, ze dne 27. 7. 2021, ve věci obecně závazné vyhlášky 

města Heřmanova Městce, již nadále není možné udělovat výjimky z obecně závazných vyhlášek „ad hoc“ na 

základě individuální žádosti adresované určitému orgánu obce. Nelze tedy založit pravomoc k udělování 

výjimek ze zákazů stanovených v obecně závazných vyhláškách radě městské části.  

 

Do vydání zmíněného nálezu Ústavní soud připouštěl dvojí způsob stanovení výjimek – buď výslovně v obecně 

závazné vyhlášce nebo na základě žádosti adresovanému určitému orgánu obce, což již není možné. Výjimky 

ze zákazů je nyní možné udělit a jasně specifikovat pouze přímo v obecně závazné vyhlášce, přičemž takové 

výjimky nesmí být diskriminační a zavádět nerovné postavení jednotlivých subjektů. Výjimky není možné 

vztáhnout pouze na určité adresáty – např. že výjimka se vztahuje na město a městské části. 

 

MMB OVV tedy musel přistoupit k úpravám dvou vyhlášek, jichž je zpracovatelem, které obsahují zmíněnou 

pravomoc rady městské části k udělování výjimek ze zákazů a povinností, stanovených vyhláškou. 
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 Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 29/2020, o regulaci používání zábavní 

pyrotechniky 

 

Uvedená vyhláška zakazuje používání zábavní pyrotechniky na celém území města. Zákaz se však nevztahuje 

na ohňostrojné práce, které podléhají povolovací povinnosti dle zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických 

výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), ve znění pozdějších 

předpisů, a na ohňostroje a ohňostrojné práce, které podléhají ohlašovací povinnosti dle téhož zákona. Zákaz 

se dále nevztahuje na prskavky, konfety, dětské, dortové a obdobné fontány, pokud jsou jako pyrotechnické 

výrobky zařazeny do kategorie F1 a F2, a také na dny 31. prosince a 1. ledna.  

Ve vyhlášce města je v článku 3 uvedeno zmocnění pro radu příslušné městské části udělovat výjimky pro 

použití zábavní pyrotechniky, na kterou se vztahuje zákaz. Toto ustanovení je nutné dle výše uvedené 

argumentace Ústavního soudu zrušit. 

 

Zpracovatel vyhlášky se zamýšlel nad možnými výjimkami, které by bylo možné stanovit přímo ve vyhlášce, 

např. svatby nebo jiné oslavy. Takové výjimky by však byly vymezeny velmi široce a mohly by být ze strany 

adresátů vyhlášky obcházeny, OVV MMB také není obeznámen, zda adresáti vyhlášky možnosti výjimek 

využívají a na jaké akce, a zda je tedy nutné výjimky ve vyhlášce vůbec stanovovat. Proto OVV MMB v návrhu 

novely předmětné vyhlášky prozatím zrušil ustanovení o výjimkách bez náhrady. 

 

Dovolujeme si Vás požádat o sdělení, kolik bylo u Vaší městské části za loňský rok podáno žádostí 

o udělení výjimky, na jakou akci a kolik výjimek bylo skutečně uděleno. 

 

Návrh novely vyhlášky a stávající vyhlášku č. 29/2020 předkládáme v příloze. 

 

 

 Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání, 

průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného 

pořádku, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2011 

 

Předmětná obecně závazná vyhláška stanovuje, že veřejnosti přístupné sportovní a kulturní podniky typu 

tanečních zábav a diskoték lze na veřejných prostranstvích a ve venkovních prostorách (dvory, nádvoří, areály 

apod.) pořádat v době od 7.00 hodin do 22.00 hodin, v pátek, v sobotu a v den, po kterém nás leduje den 

pracovního klidu, do 24.00 hodin. Z časového omezení je rada příslušné městské části nyní oprávněna udělit 

výjimku, a to na žádost pořadatele veřejnosti přístupného podniku.  

 

Ustanovení o udělování výjimek ad hoc je nutné z vyhlášky odstranit. Stanovit přímo již konkrétní výjimky 

ve vyhlášce je však prakticky nemožné. Ve městě Brně se koná velké množství sportovních i kulturních 

podniků a každý rok se různě mění. Jak již bylo uvedeno výše, nelze výjimku vztáhnout na pořadatele podniku, 

tedy nelze výjimku stanovit městu a městské části ani jinému konkrétnímu pořadateli. Bez udělení výjimek, 

avšak  za současného ponechání stanoveného časového omezení, by předmětná vyhláška prakticky zmrazila 

konání veřejnosti přístupných podniků ve večerních hodinách. To však nebylo cílem vyhlášky, neboť vyhláška 

měla pouze korigovat konání podniků tak, aby obyvatelé města nebyli nadměrně rušeni a obtěžováni.  

 

Zpracovatel vyhlášky navrhuje kromě zrušení ustanovení o udělování výjimek i zrušení ustanovení o časovém 

omezení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, konaných na veřejných prostranstvích 

a ve venkovních prostorách, a to z následujících důvodů: 
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Uvedená obecně závazná vyhláška byla přijímána v době (2009), kdy pořadatele akce nebylo prakticky možno 

postihovat za obtěžování hlukem. Zvuk z veřejné produkce hudby musel sice na základě zákona 

č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a prováděcího nařízení, splňovat hygienické limity hluku, tyto však mohl změřit a jejich porušení 

následně sankcionovat pouze orgán ochrany veřejného zdraví, tedy krajská hygienická stanice. Aby mohly být 

limity hluku změřeny, muselo být pořádání akce krajské hygienické stanici oznámeno a ta jej musela zanést 

do svého plánu kontrol. Z přestupku rušení nočního klidu dle přestupkového zákona mohli být postižitelní 

pouze fyzické osoby, přičemž pořadatelé byli většinou v postavení podnikajícího subjektu. 

 

Za dobu platnosti vyhlášky však došlo k zásadním změnám právních předpisů, upravujících danou 

problematiku. Jednak zvuk z veřejné produkce hudby již nepodléhá hygienickým limitům a není již tedy dána 

pravomoc krajským hygienickým stanicím. Vydáním nových přestupkových zákonů (zákon č. 250/2016 Sb., 

o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2016 Sb., 

o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, účinnost 2017) byla také stanovena odpovědnost za 

přestupky i pro fyzické osoby podnikající a právnické osoby. Za rušení nočního klidu je tedy možné postihovat 

samotného pořadatele akce. Také byla stanovena doba nočního klidu, a to od 22. do 6. hodiny, a pravomoc 

obce tuto dobu nočního klidu ve výjimečných případech změnit. 

 

Statutární město Brno má v současné době vydánu obecně závaznou vyhlášku č. 11/2017, o nočním klidu, 

ve znění pozdějších vyhlášek, která v příloze stanovuje případy – akce, při nichž je doba nočního klidu 

vymezena dobou kratší na části území statutárního města Brna.  

 

V současné době tedy akce, které se konají v době nočního klidu (tedy po 22:00 hod.) a jsou způsobilé narušit 

noční klid, což je naprostá většina akci, by měly mít výjimku z doby nočního klidu stanovenu v obecně závazné 

vyhlášce o nočním klidu. Jinak se pořadatel akce vystavuje možnému postihu za přestupek. Současně musí 

mít takový pořadatel i udělenu výjimku radou městské části, že akci může konat v pracovní den i po 22:00 hod. 

a v den, po kterém následuje den pracovního klidu, po 24.00 hodin. Ve svém důsledku tedy na takovou akci 

musí být uděleny výjimky dvě.  

 

Dle OVV MMB by tak vyhláška o nočním klidu mohla nahradit účel časového omezení z vyhlášky o stanovení 

podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků. Pokud by 

na akci byl rušen noční klid a nebyl z důvodu konání takové akce omezen na určitém území noční klid, 

pořadatel by mohl být postihován pro přestupek rušení nočního klidu. 

 

Pro doplnění uvádíme, že správním trestem za přestupek není možnost ukončení akce. Při rušení nočního 

klidu a ani při konání veřejnosti přístupného podniku v případě neudělení výjimky radou městské části nebylo 

a není možné akci ukončit. 

 

Obecně závazná vyhláška o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných 

sportovních a kulturních podniků se vztahuje na základě zmocnění ustanovení § 10 písm. b) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pouze na veřejnosti přístupné 

podniky a nemůže tak upravovat konání soukromých akcí. 

 

OVV MMB tedy navrhuje upravit obecně závaznou vyhlášku o stanovení podmínek pro pořádání, průběh 

a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků tak, že bude ponechána pro všechny 

pořadatele veřejnosti přístupného sportovního a kulturního podniku, včetně taneční zábavy a diskotéky, 

konaného na veřejném prostranství, bez rozdílu, pouze oznamovací povinnost a povinnost úklidu. Ustanovení 
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předmětné vyhlášky týkající se podniku typu cirkusů a lunaparků by zůstala beze změny. Ustanovení ohledně 

sankcí je zobecněno tak, aby neodkazovalo na již zrušenou právní úpravu. 

 

Návrh novely vyhlášky a stávající vyhlášku č. 20/2009 předkládáme v příloze. 

 

 

 

 

OVV MMB chystá současně i novely dále uvedených vyhlášek. 

 

 Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2020, o zákazu požívání alkoholických 

nápojů na veřejných prostranstvích  

 

Předmětná vyhláška stanovuje přímo v těle vyhlášky veřejná prostranství, kde je zakázána konzumace 

alkoholu. Jedná se o vzdálenost 20 m od určitých budov. Tato vzdálenost byla oproti předešlé vyhlášce 

č. 5/2010 zkrácena z 50 m z důvodu, že zákaz činnosti v okruhu 50 m od budovy někdy zasahuje až 

do vzdálenosti dvou ulic od budovy a adresát povinností si nemusí být vědom, že koná v rozporu s vyhláškou. 

Vzdálenost 20 m mohou adresáti vyhlášky skutečně odhadnout či odkrokovat.  

 

Další zákazy poté obsahuje příloha vyhlášky, kde je uveden přehled konkrétních veřejných prostranství, 

na kterých je požívání alkoholu zakázáno. Příloha vyhlášky by měla obsahovat pouze takové zákazy, které 

nejsou již zahrnuty jako zákazy přímo v těle vyhlášky. Tedy pokud je ve vyhlášce zakázáno konzumovat 

alkohol ve vzdálenosti 20 m od určitých budov, např. obchodních domů, neměla by příloha vyhlášky 

v některých městských částech tento zákaz upravovat odlišně, neboť je to pro adresáty vyhlášky zmatečné, 

nepřehledné a narušuje to srozumitelnost celé vyhlášky. Pokud z připomínkového řízení vzejde požadavek na 

prodloužení některých vzdáleností od budov, které jsou uvedeny v těle vyhlášky, mělo by dojít ve vyhlášce 

k jednotné úpravě a nikoli roztříštěně v příloze u každé městské části jinak.  

 

Zpracovatel vyhlášky již obdržel od některých městských částí návrhy na změnu přílohy. Návrh do přílohy 

vyhlášky na stanovení zákazu požívání alkoholu v odlišné vzdálenosti od obchodních domů a supermarketů, 

než je stanovena v těle vyhlášky, nebyl s ohledem na výše uvedené zapracován. 

  

Návrh vyhlášky a přílohu s některými zapracovanými změnami přikládáme v příloze. Současně přikládáme 

stávající vyhlášku č. 20/2020. Dovolujeme si požádat o zvážení všech zákazů, uvedených v příloze, z hlediska 

jejich nutnosti a potřebnosti. 

 

 

 

 Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu, ve znění pozdějších 

vyhlášek 

 

 

OVV MMB připravuje v letošním roce ještě jednu novelu obecně závazné vyhlášky o nočním klidu, opět bude 

aktualizována pouze příloha. Novela bude předložena na jednání Zastupitelstva města Brna dne 21. 6. 2022. 

S ohledem na termín jednání zastupitelstva a nutnost zveřejnění po dobu 15 dní pro nabytí účinnosti bude 

možné do novely zahrnout výjimky z doby nočního klidu na akce, které se budou konat cca od poloviny 

července letošního roku. 
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Stávající přílohu vyhlášky nepřikládáme, neboť se v současné době chystá novela, která bude předkládána 

na jednání Zastupitelstva města Brna dne 5. 4. 2022 a dosud nebylo ukončeno připomínkové řízení (tedy 

i návrh nové přílohy ještě dozná změn). 

 

 

 

 

 

Připomínky, návrhy a podklady nám zašlete nejpozději do 16. května 2022. Pokud v daném termínu 

neobdržíme žádnou reakci, budeme předpokládat, že žádné připomínky neuplatňujete. 

 

 

Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem 

 

 

 

 

Mgr. Jaroslava Slámová 

vedoucí Odboru vnitřních věcí 

v z. Mgr. Radim Sedláček 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POČET PŘÍLOH: 7 

 

 



Statutární město Brno 

Zastupitelstvo města Brna 

 

 

Magistrát města Brna, Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno, tel.: 542 173 590, e-mail: informace@brno.cz 

 

 

 

 

 

Obecně závazná vyhláška č. , 

 

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 29/2020, o regulaci 

používání zábavní pyrotechniky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI:  

 

 



 

Datum nabytí účinnosti:           Strana 2 (celkem 2) 

Statutární město Brno 

 

Obecně závazná vyhláška č. , 
 

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 29/2020, o regulaci 
používání zábavní pyrotechniky  

  

 
Zastupitelstvo města Brna se na Z8/…. zasedání konaném dne … pod bodem č. .. usneslo vydat na základě 

ustanovení § 10 písm. a) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):   

 

 

 
 

Článek 1 
Změna vyhlášky 

 
Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 29/2020, o regulaci používání zábavní pyrotechniky, 

se mění takto:  

 

1. Článek 3 se zrušuje. 

Dosavadní články 4 a 5 se označují jako články 3 a 4. 

 

 

Článek 2 

 Účinnost 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

 

 

 

 

JUDr. Markéta Vaňková 

primátorka města Brna 

 

 

 

 

 

Mgr. Petr Hladík 

1. náměstek primátorky města Brna 



Statutární město Brno 

Zastupitelstvo města Brna 

 

 

Magistrát města Brna, Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno, tel.: 542 173 590, e-mail: informace@brno.cz 

 

 

 

 

 

Obecně závazná vyhláška č. , 

 

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2009, o stanovení 

podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, 

k zajištění veřejného pořádku, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI:  
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Statutární město Brno 

 

Obecně závazná vyhláška č. , 
 

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2009, o stanovení 
podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, 
k zajištění veřejného pořádku, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2011  

  

 

Zastupitelstvo města Brna se na Z8/…. zasedání konaném dne … pod bodem č. .. usneslo vydat na základě 

ustanovení § 10 písm. b) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):   
 

 

 
 

Článek 1 
Změna vyhlášky 

 
Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a 

ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku, ve znění 

obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2011, se mění takto:  

 

1. Článek 1 nově zní: 

 

„(1) Pořadatel veřejnosti přístupného sportovního a kulturního podniku, včetně taneční zábavy a diskotéky, 

konaného na veřejném prostranství (dále jen „pořadatel“) je povinen oznámit místně příslušnému úřadu 

městské části nejpozději 5 pracovních dnů před jeho konáním: 

a) jméno a příjmení nebo název, trvalý pobyt nebo sídlo pořadatele,  

b) označení druhu podniku, resp. opakujících se podniků, 

c) datum a místo konání, 

d) očekávaný počet účastníků podniku, 

e) počet členů pořadatelské služby. 

 

 (2) Pořadatel je povinen zajistit, aby člen pořadatelské služby byl starší 18 let, byl přítomen v průběhu 

konání celého podniku a byl označen viditelným nápisem „Pořadatelská služba“ nebo „Pořadatel“.“  

 

2. Článek 4 – Výjimky – se zrušuje. 

Dosavadní články 5 až 7 se označují jako články 4 až 6. 

 

3. Dosavadní článek 5 – Sankce – nově zní: 

„Porušení této vyhlášky se posuzuje podle zvláštních právních předpisů.“ 

 



 

Datum nabytí účinnosti:           Strana 2 (celkem 3) 

4. Poznámky pod čarou č. 3 až 6 se zrušují. 

  

 

 

Článek 2 

 Účinnost 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Markéta Vaňková 

primátorka města Brna 

 

 

 

 

 

Mgr. Petr Hladík 

1. náměstek primátorky města Brna 



Statutární město Brno 

Zastupitelstvo města Brna 

 

 

Magistrát města Brna, Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno, tel.: 542 173 590, e-mail: informace@brno.cz 

 

 

 

 

 

Obecně závazná vyhláška č. , 

 

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2020, o zákazu 

požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI:  
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Statutární město Brno 

 

Obecně závazná vyhláška č. , 
 

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.20/2020, o zákazu 
požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích  

  

 

Zastupitelstvo města Brna se na Z8/…. zasedání konaném dne … pod bodem č. .. usneslo vydat na základě 

ustanovení § 10 písm. a) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):   
 

 

 

Článek 1 
Změna vyhlášky 

Příloha obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2020 se zrušuje a nahrazuje přílohou této 
vyhlášky. 

 

 

 

Článek 2 

 Účinnost 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Markéta Vaňková 

primátorka města Brna 

 

 

 

 

 

Mgr. Petr Hladík 

1. náměstek primátorky města Brna 
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Přehled veřejných prostranství, na kterých je zakázáno požívání alkoholických nápojů 
 

 

Městská část Veřejná prostranství stanovená dle čl. 2 písm. a) obecně závazné 
vyhlášky o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných 
prostranstvích 

1. Brno-střed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ulice a náměstí: 
Anenská, Antonínská, Arne Nováka, Bakalovo nábřeží, Bartošova, 
Barvičova, Barvířská, Bašty, Bauerova, Bayerova, Beethovenova, 
Běhounská, Bělidla, Benešova, Besední, Bezručova, Bidláky, Bílého, 
Biskupská, Bohuslava Martinů, Botanická, Brandlova, Bratislavská, 
Bratří Čapků, Bulínova, Burešova, Cejl, Celní, Cihlářská, Cyrilská, 
Čápkova, Čechyňská, Červený kopec, Česká, Denisovy sady, 
Divadelní, Dominikánská, Dornych, Dostálova, Drobného, Dřevařská, 
Dvorského, Dvořákova, Foustkova, Francouzská, Františkánská 
(mimo oblast „Římské náměstí“), Františky Stránecké, Gallašova, 
Gorazdova, Gorkého, Grmelova, Grohova, Havlenova, Havlíčkova, 
Heinrichova, Helceletova, Heršpická, Hilleho, Hlávkova, Hlídka, 
Hlinky, Hluboká, Holandská, Hoppova, Horní, Hrnčířská, Hroznová, 
Husova, Hvězdová, Hybešova, Jakubská, Jana Uhra, Janáčkovo 
náměstí, Jánská, Jaroslava Foglara, Jaselská, Jeřabinová, 
Jeřábkova, Jezuitská, Jihlavská, Jílová, Jiráskova, Jircháře, 
Jiříkovského, Josefská, Joštova, Kalvodova, Kamenná, Kamenná 
čtvrť, Kamenomlýnská, Kampelíkova, Kaplanova, Kapucínské 
náměstí, Klácelova, Kobližná, Kolískova, Koliště, Komenského 
náměstí, Konečného náměstí, Kopečná, Körnerova, Košťálová, 
Kotlářská, Kounicova, Kozí, Koželužská, Kraví hora, Krondlova, 
Křenová, Křídlovická, Křížkovského, Křížová, Kudelova, Květinářská, 
Květná, Leitnerova, Lerchova, Lidická, Lipová, Londýnské náměstí, 
Ludmily Konečné, Ludvíka Podéště, Lužánecká, Mahenova, 
Malinovského náměstí, Marešova, Marie Pujmanové, Masarykova, 
Masná, Mášova, Mečová, Mendlovo náměstí, Měnínská, Mezírka, 
Milady Horákové, Minoritská, Mlýnská, Moravské náměstí, 
Mozartova, Muzejní, Nádražní, Nádvorní, náměstí 28. října, náměstí 
Míru, náměstí Svobody, Náplavka, Nerudova, Neumannova, Nové 
sady, Novobranská, Obilní trh, Oblouková, Opavská, Opletalova, 
Opuštěná, Orlí, Panenská, Panská, Pavlíkova, Pekárenská, 
Pekařská, Pellicova, Peroutková, Petrov, Petrská, Pisárecká, 
Pivovarská, Plotní, Plynárenská, Pod Červenou skálou, Podnásepní, 
Pohořelec, Polní, Ponávka, Poříčí, Poštovská, Pražákova, Preslova, 
Průchodní, Příční, Příkop, Přízova, Pšeník, Radlas, Radnická, 
Rašínova, Renneská třída, Resslova, Rezkova, Rooseveltova, 
Rosická, Roubalova, Rovná, Rudišova, Rumiště, Rybářská, Rybkova, 
Řeznická, Schovaná, Sedlákova, Sevřená, Skořepka, Skrytá, 
Sladová, Slovákova, Smetanova, Sobotkova, Sokolská, Solniční, 
Soudní, Soukenická, Soukopova, Sovinec, Spálená, Stará, 
Starobrněnská, Stavební, Stojanova, Stráň, Strážní, Strž, Středova, 
Studánka, Sukova, Sušilova, Šilingrovo náměstí, Špilberk, Špitálka, 
Štefánikova, Štěpánská, Štýřické nábřeží, Šujanovo náměstí, 
Šumavská, Táborského nábřeží, Tkalcovská, Tomešova, Traubova, 
Trnitá, Trýbova, třída Kpt. Jaroše, Tučkova, Tvrdého, Tyršův sad, 
Údolní, Uhelná, ulička Kurta Gödela, Ulička Václava Havla, Úvoz, 
Úzká, Vachova, Václavská, Valcha, Vaňkovo náměstí, Ve Vaňkovce, 
Veletržní, Veselá, Veveří, Vídeňská, Vinařská, Vinohrady, Vlhká, 
Vlněna, Vodní, Vojtova, Vrchlického sad, Vsetínská, Všetičkova, 
Vysoká, Výstaviště, Výstavní, Wanklova, Wolkrova, Wurmova, 
Ypsilantiho, Za Divadlem, Zachova, Zahradnická, Zahradníkova, 
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Zámečnická, Závodní, Zedníkova, Zderadova, Zvonařka, 
Žabovřeská, Železniční, Žerotínovo náměstí, Žižkova, Žlutý kopec 
 
 

plochy veřejné zeleně s charakterem veřejného prostranství ve správě 
městské části, situované ve vnitroblocích 

park nacházející se ve vnitrobloku: 

- Tučkova–Kotlářská–Kounicova–Zahradníkova 

- Bayerova–Kotlářská–Botanická–Dřevařská 

- Botanická–Sokolská–Tučkova–Sušilova 

- Hoppova–Kotlářská–Bayerova–Dřevařská 

- Polní–Bakalovo nábřeží 

- Úvoz–Čápkova–Jana Uhra 

- Úvoz–Jana Uhra–Čápkova–Grohova 

- Úvoz–Žižkova 

- Úvoz–Trýbova 

- Rybářská–Zedníkova–Křížkovského–Veletržní 

- Rybářská–Poříčí–Křížkovského–Zedníkova 

- Křídlovická–Zahradnická–Poříčí–Ypsilantiho 

- Křídlovická–Náplavka–Poříčí–Nádvorní 

- Křídlovická–Bezručova–Nové sady 

- Vsetínská 
 
 
veřejná zeleň: 
kolem Červeného kostela, Hroznová, Lipová–Neumannova, park před 
výstavištěm, Lipová–Preslova, Preslova – svah k ul. M. Pujmanové, 
Rybářská–pásy, Tomešova stráň, Kampelíkova–Údolní, Barvičova–pásy,  
Vídeňská – Renneská třída, Křenová – u kostela, u Zderadova sloupu,  
Kounicova – před Univerzitou obrany, Úvoz – u školy, Biskupská–
Petrská, Poříčí–pásy, Pisárecká – u pomníku 

podchod mezi ulicí Josefskou a obchodním domem Dornych 404/4 

veřejná parkoviště 

veřejně přístupné účelové komunikace (kromě vnitrobloku Lidická 12–16 
Městského divadla Brno) 

cyklistické stezky 

prostor před Janáčkovým divadlem, kde se nachází vodní prvky 
 

v čase od 24.00 hod. do 
8.00 hod. 

 

náměstí: 
Dominikánské náměstí, Jakubské náměstí, Zelný trh, Římské náměstí 
(část ulice Františkánská) 
 

v čase od 22.00 hod. do 
6.00 hod. 

 

parky a lesoparky  
náměstí 28. října, Vrchlického sad, Koliště II – pomník, Koliště III – 
Janáčkovo divadlo, Moravské náměstí, Anthropos, Leitnerova–Vodní, 
náměstí Míru, Vaňkovo náměstí, Bakalovo nábřeží, Dvorského, 
Čechyňská–Řeznická, Dornych–Čechyňská, Trnitá, Šujanovo náměstí, 
Jiráskova–Veveří, Janáčkovo náměstí, Konečného náměstí, Kounicova – 
před Univerzitou obrany, Úvoz–stráně, Úvoz–Jana Uhra, Björnsonův sad, 
Veveří – před Právnickou fakultou, Žerotínovo náměstí, Cyrilská–
Řeznická, Vídeňská–Gallašova, Vídeňská–Vojtova, Kamenná– 
Táborského nábřeží, Renneská třída u BKOM a. s., Vídeňská–Kamenná, 
Pekařská–Anenská–Kopečná, Cejl–Vlhká, Denisovy sady včetně IV. a V. 
terasy Kapucínských zahrad, Koliště I – za Domem umění, Lužánky, 
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Studánka, Špilberk, Tyršův sad, Wilsonův les – p. č. 1549, 1612/3  k. ú. 
Stránice, část p. č. 1550/2, část p. č. 1612/8 a část p. č. 1612/10 k. ú. 
Stránice – po ústí ulice Rezkova, a p. č. 776, 777, 827/1, 841 k. ú. Pisárky, 
park Danuše Muzikářové, park Obilní trh, park Kraví hora 
 

2. Brno-Žabovřesky 
lesopark Wilsonův les – p. č. 11, 285/1, 285/13, 3623/1, 3623/6, 4437 
a 4686 k. ú. Žabovřesky 

3. Brno-Královo Pole ulice a náměstí:  

- Palackého třída včetně přilehlých parků mezi ulicemi Boženy 
Němcové a Mánesova,  

- Kosmova, Husitská,  

- Slovanské náměstí včetně parku,  

- Skácelova, Purkyňova,  

- Královopolská včetně přilehlého parku na nároží s ulicí Purkyňovou,  

- Kounicova, Štefánikova,  

- Mojmírovo náměstí včetně parku,  

- Božetěchova včetně přilehlého parku Božetěchův sad,  

- Šelepova včetně přilehlých sadů Národního odboje,  

- Botanická, Chodská, Srbská, Sportovní, Staňkova, Skřivanova, 
Rybníček, Pionýrská, Střední,  

- Chaloupeckého náměstí včetně parku, Malátova, Kartouzská včetně 
přilehlého parku,  

- Jana Babáka, Dobrovského, Kolejní, Dalimilova,  

- Červinkova včetně přilehlého parčíku na nároží s ulicí Vodovou  

vnitrobloky:  

- Mánesova – za domy č. 9, 11, 13, 15 a 17,  

- Kosmova – za domy č. 1, 3, 5, 7, 9 a 11,  

Palackého třída 126 – zahrada KC Semilasso, Budovcova 
4. Brno-sever ulice a náměstí: 

- Babičkova, Bratislavská (část od Soudní po Cejl), Cejl od č. 50 do 90 
a od 71 do 123, Dukelská třída, Dusíkova, Francouzská, Halasovo 
náměstí, Hvězdová, Jugoslávská, Loosova, Lužova, Merhautova, 
náměstí Republiky, náměstí SNP, Nováčkova–Lieberzeitova, 
Okružní v úseku od Dusíkovy po Ibsenovu, Provazníkova, 
Přadlácká, Slepá, Soudní, Tkalcovská, Vranovská, Zemědělská, 
Hansmannova, Krkoškova, Soběšická 

parky, lesoparky a jiná veřejná zeleň:  

- Husovický kopec, Stanislava Krátkého, Marie Restituty, 
Schreberovy zahrádky, Tkalcovská, lesopark Čertova rokle, 
rekreační louky v k. ú. Lesná 

  

5. Brno-Židenice 
ulice: 

- Strakatého, Šámalova, Táborská, Vojanova, Zábrdovická, 
Životského 
 

parky: 

- Bubeníčkova–Koperníkova, Juliánovské náměstí, Karáskovo 
náměstí, u kostela sv. Cyrila a Metoděje (vymezený ulicemi 
Gajdošova–Hrozňatova–Nopova–Podpísečná), Rokycanova–
Filipínského, Ondříčkovo náměstí, Vančurova–Jamborova, při ulici 
Kuldova a Krokova, Bubeníčkova–Václavkova, Tyršův park, 
Otakara Ševčíka 

parkoviště:  

- u obchodního centra na ulici Bělohorské,  

- u obchodního domu na ulici Bubeníčkově,  
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- u obchodního domu na ulici Stará osada 
  

před budovou ČD Brno-Židenice na ulici Lazaretní a ve vzdálenosti 200 m 
od ní 
 
v prostoru dopravního uzlu Stará osada (včetně parčíku u podchodu) 
 
v okruhu 50 m od prodejen potravin a provozoven: 

- Juliánovské náměstí 2 (p. č. 4281/1 v k. ú. Židenice), 

- Hromádkova 10 (p. č. 4900 v k. ú. Židenice), 

- Buzkova 1 (p. č. 3304/1 v k. ú. Židenice), 

- Geislerova 34 (p. č. 810 v k. ú. Židenice), 

- Kamenačky 18 (p. č. 3873 v k. ú. Židenice) 

- Bělohorská 49 (p. č. 4727 v k. ú. Židenice) 

- Mošnova 20 (p. č. 2177/2 v k. ú. Židenice) 

- Kuldova 627 (p. č. 1283 v k. ú. Židenice) 
6. Brno-Černovice v okruhu 50 m od prodejen potravin: 

- Wainerovo náměstí (p. č. 2120/1, 2120/2 v k. ú. Černovice)  

- Cornovova 3 (p. č. 1562 a 1563 v k. ú. Černovice)  

- Húskova 2 (p. č. 1683/2 v k. ú. Černovice)  

- Štolcova 31 (p. č. 928 v k. ú. Černovice) 

- Blatouchová 2 (p. č. 493, 494/1, 494/2 v k. ú. Černovice)  

- Bolzanova 52 (p. č. 1185 v k. ú. Černovice)  

- Charbulova 70 (p. č. 443 v k. ú. Černovice)  

- Olomoucká 142 (p. č. 1407 v k. ú. Černovice) 
 
park Řehořova 

7. Brno-jih v okruhu 50 m od prodejen potravin: 
- Lužná 3 (p. č. 385/2 v k. ú. Komárov) 
- Plotní 22 (p. č. 1113 v k. ú. Komárov) 
- Plotní 57 (p. č. 1123 v k. ú. Komárov) 
- Sokolova 31 (p. č. 1063/5, 1063/6 v k. ú. Horní Heršpice) 

 
park Sokolova (p. č. 838 a 1020/1) 

8. Brno-Bohunice 
Švermova 7–9  

v okruhu 50 m od objektu Úřadu městské části Brno-Bohunice, Dlouhá 3 
9. Brno-Starý Lískovec ulice: 

- Jemelkova, Klobásova, ulice Kosmonautů 15–17, Labská 11–25, 
Mikuláškovo náměstí, Osová, Příčky 3–7, Vltavská 
 

v okruhu 100 m od: 

- restaurace na ulici U Hřiště 21 
 

v okruhu 30 m od: 

- prodejny Albert a restaurace na ulici Kurská 

- prodejny Albert na ulici U Pošty 12 

- polikliniky na ulici U Pošty 14 

- pošty na ulici U Pošty 16 

- restaurace na ulici U Hřiště 21a 
 
park při křižovatce ulic Klobásova a Točná 
 
výběh pro psy při ulicích Labská a Dunajská 
výběh pro psy při ulicích Bosonožská a Irkutská 

10. Brno-Nový Lískovec v okruhu 30 m od: 



Statutární město Brno 
Příloha 
obecně závazné vyhlášky č. 20/2020, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích  

________________________________________________________________________________________ 

  
Datum nabytí účinnosti: 16. 7. 2020                    Strana 5 (celkem 7) 
 

- domu Plachty 2 a Plachty 6 

- vstupu do prostorů pobočky České pošty, s. p., Kamínky 3 

- od vstupu do prodejny Albert – Petra Křivky 1a 

lesopark – p. č. 978, 974/2, 973/1, 972 v k. ú. Nový Lískovec 

pozemky p. č. 501, 519/2 v k. ú. Nový Lískovec 
11. Brno-Kohoutovice Nestanovuje 

12. Brno-Jundrov Nestanovuje 
13. Brno-Bystrc Celá plocha bývalé smyčky trolejbusu pod OC LETNÁ na ulici Černého 

celá plocha bývalého hřbitova ohraničená zděnou zídkou mezi ulicemi 
Vondrákovou, Odbojářskou a Živného 

v okruhu 50 m od objektu ekumenického centra ARCHA 

v okruhu 50 m od objektu Úřadu městské části Brno-Bystrc, náměstí 28. 
dubna 60 

centrální park mezi ulicemi Kachlíkova, Kubíčkova, Ondrouškova 
a Fleischnerova 

rekreační molo na Rakovci a v okruhu 50 m od něj 
14. Brno-Kníničky ulice:  

- Ambrožova, Dolní louky, Hluboček, Hrázní, K Bukovinám, K Lesu, 
Místní, Nová, Ondrova, Přehradní, Rekreační, Šikulova, U Kaple, 
U Luhu, U Památníku 

 

parky:  

- při ulici Ondrově, při ulici U Kaple, při spojnici ulic Rekreační 
a U Památníku, při spojnici ulic Hrázní a Rekreační 
 

15. Brno-Komín 
 

ulice:  

- Čichnova, Hlavní, Pastviny, Svratecká, Dělnická  

park na Ruském vrchu 

v okruhu 50 m od: 

- objektu Úřadu městské části Brno-Komín, Vavřinecká 15 

- objektu Domova s pečovatelskou službou, Vavřinecká 13 
16. Brno-Medlánky Zámecký park při ulici Hudcově 

parčík při ulici Jabloňové (mokřad pod Hrázkou) 

parčík nacházející se na náměstí Odboje 

v okruhu 50 m: 

- od objektu Úřadu městské části Brno-Medlánky, Hudcova 7 

- od areálu SOS dětské vesničky na ulici Borůvkové 

- za SOS vesničkou od zdrav. zařízení na ulici Jabloňové a Hudcově 

- od objektu V Újezdech 5 – odloučené pracoviště Mateřské školy 
Brno, Hudcova 435/47  

- od objektu Centra volnočasových aktivit, Jabloňová 11 

- od Medláneckého rybníka 

významný krajinný prvek Medlánecké kopce 

 

17. Brno-Řečkovice 
a Mokrá Hora 

Konečná tramvaje č. 1 (vymezeno ulicemi Medláneckou, 
Terezy Novákové, Družstevní a Gymnáziem Terezy Novákové) 

vnitřní i vnější plocha areálu VYSOČINA (vymezeno ulicemi Kolaříkovou, 
Vránovou, Vážného, Marie Hübnerové a Měřičkovou) 

park na Novém náměstí 
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18. Brno-Maloměřice 
a Obřany 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ulice: 

- Břehová – odpočívadlo u mostu 

- Sady 

- Vrbí 

památník A. Esslera – před bývalou textilní továrnou,  

parčíky: 

- u sochy svatého Jana,  

- mezi ulicemi Sady, Vrbí a Karlovou 

v okruhu 50 m od:   

- smíšeného zboží na ulici Selská 70 

- prodejny tabáku na Proškově náměstí 

- potravin na ulici Obřanská 162 

- potravin na ulici Fryčajově 

 

parky: 

- Fryčajova 

- lokalita bývalého maloměřického hřbitova (při ulici Obřanské) 

- lokalita bývalého obřanského hřbitova (při ulici Fryčajově) 
19. Brno-Vinohrady Pálavské náměstí 

park Bzenecká u domu s pečovatelskou službou, p. č. 9139/1, 9139/2, 
9139/3 v k. ú. Židenice 

pozemek p. č. 7747/4 v k. ú. Židenice, přiléhající k Domovu pro seniory 
při ulici Věstonická 

20. Brno-Líšeň ulice:  

- Kotlanova, Jírova, Konradova, náměstí Karla IV.  

 

parky:  

- při ulici Trnkově, při náměstí Karla IV.  
 

psí výběhy při ulicích: 

- Rašelinová – oplocená část pozemku p. č. 7494 v k. ú. Líšeň,  
svah k ulici Josefy Faimonové (870 m2) 

- Hochmanova – oplocený pozemek p. č. 5037/34 v k. ú. Líšeň, 
v blízkosti Salesiánského střediska mládeže (1411 m2) 
 

v okruhu 20 m od: 

- hřbitova Brno-Líšeň 

- kostela sv. Jiljí Brno-Líšeň 

- polikliniky Horníkova  
 
v okruhu 50 m od: 

- obchodu ENAPO při ulici Kotlanova 

- prodejny Albert na ulici Masarova 9 

- prodejny Albert na ulici Novolíšeňská 15 

- prodejny Lidl na ulici Trnkova 

- prodejny Billa na ulici Sedláčkova 
21. Brno-Slatina ulice:  

 - Langrova, Tilhonova 

v okruhu 100 m od zastávky MHD Langrova ve směru sídliště Slatina 
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park na Přemyslově náměstí 

odpočinková a sportovní zóna „Terénky“, zahrnující plochu parcelních 

čísel 2952/6, 2952/7, 2952/23 v k. ú. Slatina 

22. Brno-Tuřany v okruhu 50 m od: 

- prodejen potravin na ulici Podlipná 16, Hasičská 6, Ivanovické 
náměstí 29, Zapletalova 35 

- restaurace Podlipná 25 

- budovy Úřadu městské části Brno-Tuřany, Tuřanské náměstí 1 

- kostela Hanácká 2 

- hřbitova při ulici Dvorecká 
 
parky a hřiště: 

- dopravní hřiště při ulici Holásecká 

- Glocova–Vyšehradská 

- Jahodová–Pastevní 

- Javorová 

- Májový park při ulici Revoluční 

- Malínská 

- Moravská včetně workoutového hřiště 

- park Legionářů při Tuřanském náměstí 

- psí výběh při ulici Sladovnická 

- psí hřiště při ulici Malínská 

- U Potoka včetně workoutového hřiště 

23. Brno-Chrlice 
Park na Chrlickém náměstí  

24. Brno-Bosonohy 
v okruhu 50 m od objektu Úřadu městské části Brno-Bosonohy, 
Bosonožské náměstí 1 

v okruhu 50 m od objektu na ulici Vzhledná 5 

25. Brno-Žebětín 
Nestanovuje 

26. Brno-Ivanovice 
Nestanovuje 

27. Brno-Jehnice 
náměstí 3. května 

28. Brno-Ořešín 
Nestanovuje 

29. Brno-Útěchov 
Nestanovuje 
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Přehled veřejných prostranství, na kterých je zakázáno požívání alkoholických nápojů 
 

 

Městská část Veřejná prostranství stanovená dle čl. 2 písm. a) obecně závazné 
vyhlášky o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných 
prostranstvích 

22. Brno-Tuřany v okruhu 20 m od: 

- budovy Úřadu městské části Brno-Tuřany, Tuřanské náměstí 1 
 
parky a hřiště: 

- dopravní hřiště při ulici Holásecká 

- Glocova–Vyšehradská 

- Jahodová–Pastevní 

- Javorová 

- Májový park při ulici Revoluční 

- Malínská 

- Moravská včetně workoutového hřiště 

- park Legionářů při Tuřanském náměstí 

- psí výběh při ulici Sladovnická 

- psí hřiště při ulici Malínská 

- U Potoka včetně workoutového hřiště 

- Lesíček při ulici Jubilejní 

- Zapletalova 

 


