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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města Brna 

s c h v a l u j e 
obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna o nočním klidu, která tvoří přílohu č. 
těchto usnesení 

Stanoviska dotčených orgánů: 
Rada města Brna projednala na schůzi č. R7/110 konané dne 4. 4. 2017 a doporučila 
ke schválení. 

Zpracoval: Předkládá: 
Odbor vnitřních věcí MMB Rada města Brna 
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Důvodová zpráva 

Magistrát města Brna, Odbor vnitřních věcí, připravuje obecně závaznou vyhlášku statutárního 
města Brna o nočním klidu. 

Doba nočního klidu je upravena v § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů. Toto ustanovení zároveň obsahuje zmocnění pro obce stanovit obecně 
závaznou vyhláškou výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo 
rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou. 

Je-li vyhláškou stanovena doba nočního klidu odlišně od zákonné úpravy, platí tato úprava 
obecně pro všechny subjekty pobývající na stanoveném území (obvykle územní obvod obce), 
nikoli pouze pro účastníky určité akce. Tedy kdokoli se v této době pohybuje na stanoveném 
území a chová se hlučně, neporušuje noční klid. Jeho chování je legální a nelze je z tohoto 
důvodu postihovat. Výjimka se tedy nevztahuje na samotnou akci, ale uvedením určité 
společenské akce se pouze konkretizuje den, ve kterém je doba nočního klidu omezena. 

Zákonné zmocnění umožňuje obci omezit dobu nočního klidu pouze ve výjimečných 
případech. Pro posouzení výjimečného případu nejsou v zákoně uvedena žádná kritéria, 
vychází se proto z nálezu Ústavního soudu sp. zn. PÍ. ÚS 4/16 ze dne 7. 6. 2016 ve věci OZV 
města Chrastavý, dle kterého se za výjimečný případ považuje taková událost, kdy je veřejný 
zájem na dodržování doby nočního klidu a tedy nerušeného odpočinku v zákonem 
vymezené osmihodinové noční době převážen zájmem na udržení místních tradic 
a upevňování mezilidských vazeb skrze hlasité noční aktivity. 

V případě rozhodování o úpravě nočního klidu obecně závaznou vyhláškou, případně před 
podáním návrhu ze strany městské části na provedení úpravy OZV, tedy bude nutno vždy 
provádět test proporcionality, v jehož rámci budou posuzovány uvedené skutečnosti. 

Z důvodu předejití diskriminačního charakteru vyhlášky, není možné omezit úpravu nočního 
klidu pouze na akce pořádané městem nebo městskými částmi. Nelze tedy vyloučit žádosti 
soukromých pořadatelů o zařazení výjimky. 
K omezení nočního klidu by mělo docházet nanejvýš několik dní v roce, a to tak, aby lidé v obci 
mohli počet a rozložení potencionálně probdělých nocí v roce předvídat. Nelze stanovovat 
výjimky pro delší časové období (např. od 1. 6. do 1. 7.), dobu nočního klidu nelze ani 
prodloužit. 

Výjimečné případy lze ve vyhlášce stanovit 

• konkrétním datem 

• datovatelným obdobím 

• událostí, jejíž datum je vzhledem k místním tradicím předvídatelné 

Nutno doplnit, že úpravu doby nočního klidu nelze zaměňovat s podmínkami pro pořádání 
veřejnosti přístupných sportovních a kulturních akcí, které statutární město Brno upravuje 
v obecně závazné vyhlášce č. 20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení 
veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku. Tato 
vyhláška je vydána na základě zmocnění v ustanovení § 10 písm. b) zákona o obcích a stanovuje 
mimo jiné dobu konání veřejnosti přístupných podniků, konaných na veřejných prostranstvích 
a venkovních prostorách (doba konání - od 7:00 do 22:00 hod., v den, po kterém následuje den 
pracovního klidu od 7:00 do 24:00 hod.). Z této povinnosti je možné udělit výjimku ze strany 
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RMČ, která se však vztahuje pouze na dobu pořádám podniku a nemá žádný vliv na dobu 
nočního klidu. I při pořádání takových podniků musí být noční klid zachováván. 

Součástí navrhované vyhlášky je příloha, která stanovuje případy, při nichž je doba nočního 
klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou pouze na části území statutárního města Brna, 
a to s ohledem na možné šíření zvuku v prostřední. Část území města, která může být zvukem 
zasažena, je vymezena územím jedné nebo více městských částí, neboť jsou zde jasně dány 
hranice. 

Ve vyhlášce bylo ještě před připomínkováním ze strany městských částí stanoveno omezení 
nočního klidu pro čtyři výjimečné události celoměstského významu. Prvním případem, 
uvedeným přímo v těle vyhlášky, je noc z 31. prosince na 1. ledna, kdy na území celého města 
nebude noční klid stanoven. Dalšími případy jsou každoroční akce Brněnský Majáles, 
Čarodějáles a ohňostroje Ignis Brunensis, tyto případy jsou již uvedeny v příloze vyhlášky, 
neboť jiná doba nočního klidu je vymezena pouze na části území města (území několika 
městských částí). 

V souladu s či. 77 odst. 3 Statutu města Brna byl návrh vyhlášky zaslán městským částem 
k připomínkám a k zaujetí stanoviska. Vzhledem ke skutečnosti, že vyhláška bude předložena 
na dubnové zasedání ZMB, byly městské části požádány, aby O W MMB zaslali připomínky 
k zapracování do vyhlášky ihned poté, co budou projednány jejich zastupitelstvem, nejpozději 
však do 15. 3. 2017. Novela vyhlášky bude dále předložena na červnovém zasedání 
zastupitelstva. 

S ohledem na omezený časový prostor pro připomínkování i projednání návrhu vyhlášky 
v kolektivních orgánech města z důvodu požadavku jeho předložení na dubnovém zasedání 
Zastupitelstva města Brna, nebyl návrh vyhlášky zaslán k vyjádření Ministerstvu vnitra. 

V rámci stanoveného termínu připomínkového řízení se vyjádřilo 21 městských částí, z nichž 
17 využilo možnosti a stanovilo výjimečné případy, kdy bude na části území města doba 
nočního klidu vymezena dobou kratší. 

K návrhu městské části Brno-Tuřany, kterým požaduje, aby statutární město Brno iniciovalo 
změnu právních norem tak, aby bylo možné výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu 
vymezena dobou kratší nebo žádnou, stanovit i z úrovně městských částí bezprostředně před 
konáním příslušné akce, lze uvést, že tato pravomoc obce byla ze zmocnění, uvedeného 
v zákoně o přestupcích, s účinností od 1. 10. 2016 odstraněna. Důvodem byly jak problémy 
praktické, kdy výjimka se projednává ve správním řízení, tak i právní, kdy se jedná o výjimku 
ze všeobecného zákazu a zásah se dotýká širokého okruhu osob, proto je nyní požadováno, aby 
výjimečné případy byly stanoveny přímo ve vyhlášce. Dále je nutno upozornit, že statutární 
město Brno nemá zákonodárnou iniciativu, tu Ústava české republiky ve svém článku 41 
přiznává pouze poslanci, skupině poslanců, Senátu, vládě nebo zastupitelstvu vyššího územního 
samosprávného celku, tedy kraje. 

Zpracovatel vyhlášky následně požádal městské části, které stanovily výjimečné případy, kdy 
má být doba nočního klidu na části území města Brna vymezena dobou kratší, aby tyto případy 
stanovily již konkrétními termíny. Tomuto požadavku bylo vyhověno. U městských částí, 
u kterých byla doba nočního klidu vymezena odlišně i na území sousední městské části a nebylo 
potvrzeno, že tato skutečnost byla s touto městskou částí projednána, bylo stanovené území 
sousední městské části z přílohy vyhlášky odstraněno. 

Při projednání materiálu v RMB byly schváleny i další výjimečné případy - Studentský majáles 
a TIC: Meeting Brno, kdy bude doba nočního klidu na části území města Brna vymezena dobou 
kratší. 

3/9 



V příleze vyhlášky jsou u jednotlivých akcí stanoveny termíny jejich začátku, vymezení doby 
nočního klidu přesahuje do dalšího dne. 

Materiál projednal 21. Sněm starostů dne 16. 2.2017. Sněm starostů doporučil ke schválení. 

Komise bezpečnosti a veřejného pořádku RMB dne 6. 3. 2017 návrh předmětné vyhlášky 
projednala a doporučila Radě města Brna doporučit ji Zastupitelstvu města Brna schválit. 

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel / z 11 členů. Usnesení bylo přijato. 
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STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č., 
o nočním klidu 

Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z7/27. zasedání konaném dne 11. dubna 2017 
v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a na základě 
ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, 
tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška"): 

Článek 1 
Předmět 

Předmětem této vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu 
vymezena dobou kratší nebo žádnou. 

Článek 2 
Doba nočního klidu 

Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22:00 do 6:00 hodin. 

Článek 3 
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší 

nebo žádnou 

(1) Doba nočního klidu se na celém území města Brna nevymezuje v noci z 31. prosince 
na 1. ledna. 

§ 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 
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(2) Výjimečné případy, při nichž je na části území statutárního města Brna doba nočního 
klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou, jsou stanoveny v příloze vyhlášky. 

Článek 4 
Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

Ing. Petr Vokřál 
primátor města Brna 

Mgr. Petr Hladík 
1. náměstek primátora města 
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Příloha 
Stanovení případů, při nichž je doba nočního klidu na části území statutárního města 

Brna vymezena dobou kratší nebo žádnou 

Stanovené případy 

Čarodějáles 

Hasičské páleni čarodějnic v 
Holáskách 
Páleni čarodějnic v 
Bohunicích 
Pálení čarodějnic v 
Bosonohách 
Pálení čarodějnic v 
Černovicích 
Páleni čarodějnic v Chrlicích 

Pálení čarodějnic v Žebětíně 

Brněnský Majáles 

Bosonožské Mladé hody 

Studentský majáles 
TIC: Meeting Brno 
Dobrý den v Bystrci 

Koncert kapely KISS 
Ohňostroj Ignis Brunensis 
Harock Fest v Ivanovicích 

Ohňostroj Ignis Brunensis 

Ohňostroj Ignis Brunensis 

Ohňostroj Ignis Brunensis 

Termín 

28. a 29.4.2017 

30. 4.2017 

30.4.2017 

30.4.2017 

30.4.2017 

30.4.2017 

30.4.2017 

6.5.2017 

6. a 7. 5.2017 

12.5.2017 
19.-28. 5. 2017 
20. 5.2017 

20. 5.2017 
26. 5. 2017 
27. 5.2017 

3.6.2017 

7.6.2017 

10.6.2017 

Vymezení doby 
nočního klidu 

od 2:00 do 6:00 hod. 

od 2:00 do 6:00 hod. 

od 2:00 do 6:00 hod. 

od 2:00 do 6:00 hod. 

od 2:00 do 6:00 hod. 

od 2:00 do 6:00 hod. 

od 1:00 do 6:00 hod. 

od 2:00 do 6:00 hod. 

od 1:00 do 6:00 hod. 

Od 2:00 do 6:00 hod. 
od 23:00 do 6:00 hod. 
od 24:00 do 6:00 hod. 

od 23:00 do 6:00 hod 
od 24:00 do 6:00 hod 
od 2:00 do 6:00 hod. 

od 24:00 do 6:00 hod. 

od 24:00 do 6:00 hod. 

od 24:00 do 6:00 hod. 

Určené území, na 
kterém je doba nočního 
klidu vymezena odlišně 
od zákonné úpravy 
území městských částí Brno-
střed, Brno-Nový Lískovec, 
Brno-Starý Lískovec, Brno-
Bohunice, Brno-Kohoutovice 
území městských částf Brno-
Tuřany, Brno-Chrlice 
území městské části Brno-
Bohunice 
území městské části Brno-
Bosonohy 
uzemí městské části Brno-
Černovice 
území městské části Brno-
Chrlice 
uzemí městské části Brno-
Žebětín 
území městských částí Brno-
střed, Brno-Nový Lískovec, 
Brno-Starý Lískovec a Brno-
Bohunice, Brno-Kohoutovice 
uzemí městské části Brno-
Bosonohy 
Území městské části Brno-jih 
území městské části Brno-střed 
území městské části Brno-
Bystrc 
území městské části Brno-střed 
území městské části Brno-střed 
území městské části Brno-
Ivanovice 
území městských částí Brno-
Bystrc, Brno-Kníničky, Brno-
Komín, Brno-Jundrov, Brno-
Kohoutovice, Brno-Žebětín 
území městských částí Brno-
Bystrc, Brno-Kníničky, Brno-
Komin, Brno-Jundrov, Brno-
Kohoutovice, Brno-Žebětín 
území městských částí Brno-
Bystrc, Brno-Kníničky, Brno-
Komín, Brno-Jundrov, Brno-
Kohoutovice, Brno-Žebětín 
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Pivní slavnosti v Bohunicích 

Ohňostroj Ignis Brunensis 

Den Husovic (husovické 
hody) 
Letní noc v Ivanovicích 

Ohňostroj Ignis Brunensis 

Obrfest v Maloměřicích a 
Obřanech 
Slavnosti ofešínského léta 

Černovická letní show 

Veselé prázdniny v 
Žabovřeskách 
Chrlické hody 

Netradiční hasičské hody 
v Brněnských Ivanovicích 
Ohňostroj Ignis Brunensis 
Pivní slavnosti v Žebětíně 

Bystrcké hody 

Letní noc v Rakovcích 

Rockové chrleni 

Sudoval v Bosonohách 

Kmochovka - street party 
v Maloměřicích a Obřanech 
Tradiční Bartoloraějské 
hody v Tuřanech 
Bartolomějské hody v 
Ivanovicích 
Václavské hody ve 
Dvorskách 
Slovácké hody v Jundrově 

Krojované slavnosti v 
Chrlicích 
Lišeňské hody 

Čemovické hody - taneční 
zábavy 
Jehnické hody 

Výročí 780 let Bosonoh 

Burčákové slavnosti v 
Chrlicích 

10.6.2017 

14.6.2017 

17.6.2017 

17. 6.2017 

17.6.2017 

17.6.2017 

17.6.2017 

23. 6.2017 

23.6.2017 

23.-25. 6. 2017 

24.6.2017 

24. 6.2017 
24. 6.2017 

24.a25.6.2017 

30.6.2017 

29. 7.2017 

29. 7.2017 

26. 8.2017 

25. a 26. 8.2017 

26.8.2017 

26.8.2017 

26.8.2017 
27. 8.2017 
2. 9.2017 

2. a 3.9.2017 

8. a 9.9.2017 

8. a 9.9.2017 

9.9.2017 

16.9.2017 

od 2:00 do 6:00 hod. 

od 24:00 do 6:00 hod. 

od 1:00 do 6:00 hod. 

od 2:00 do 6:00 hod. 

od 24:00 do 6:00 hod. 

od 24:00 do 6:00 hod. 

od 2:00 do 6:00 hod. 

od 2:00 do 6:00 hod. 

od 4:00 do 6:00 hod 

od 3:00 do 6:00 hod. 

od 2:00 do 6:00 hod. 

od 24:00 do 6:00 hod. 
od 1:00 do 6:00 hod. 

od 24:00 do 6:00 hod. 

od 2:00 do 6:00 hod. 

od 2:00 do 6:00 hod. 

od 2:00 do 6:00 hod. 

od 24:00 do 6:00 hod. 

od 2:00 do 6:00 hod. 

od 2:00 do 6:00 hod. 

od 2:00 do 6:00 hod. 

od 2:00 do 6:00 hod. 
od 24:00 do 6:00 hod. 
od 2:00 do 6:00 hod. 

od 3:00 do 6:00 hod. 

od 2:00 do 6:00 hod. 

od 3:00 do 6:00 hod. 

od 2:00 do 6:00 hod. 

od 2:00 do 6:00 hod. 

území městské části Brno-
Bohuníce 
území městských částí Brno-
Bystrc, Brno-Kníničky, Brno-
Komín, Brno-Jundrov, Brno-
Kohoutovice, Brno-Žebětín 
území městské části Brno-
sever 
území městské části Brno-
Ivanovice 
území městských částí Brno-
Bystrc, Brno-Kníničky, Brno-
Komín, Brno-Jundrov, Brno-
Kohoutovice, Brno-Žebětín 
území městské části Brno-
Maloměřice a Obrany 
území městských částí Bmo-
Ořešín, Brno-Jehnice 
území městské části Brno-
Černovice 
území městské části Brno-
Žabovřesky 
území městské části Brno-
Chrlice 
území městské části Brno-
Tuřany 
území městské části Brno-střed 
území městské části Brno-
Žebětín 
území městské části Brno-
Bystrc 
území městských částí Brno-
Ořešín, Brno-Jehnice 
území městské části Brno-
Chrlice 
území městské části Brno-
Bosonohy 
území městské části Brno-
Maloměřice a Obrany 
území městských části Brno-
Tuřany, Brno-Chrlice 
území městské části Brno-
Ivanovice 
území městské části Brno-
Tuřany 
území městské části Brno-
Jundrov 
území městské části Brno-
Chrlice 
území městské části Brno-
Lišeň 
území městské části Brno-
Černovice 
území městských části Brno-
Jehnice, Brno-Ořešín 
území městské části Brno-
Bosonohy 
území městské části Brno-
Chrlice 

8/9 



Kácení máje v Ivanovicích 

Obřanské Svatováclavské 
hody 
Soběšické hody 

Medlánecké svatováclavské 
hodové slavnosti 
Tradiční svatováclavské 
hody v OřeSíně 
Svatováclavské hody v 
Žabovřeskách 
Tuřanské hody 

16.9.2017 

23.9.2017 

23.9.2017 

23. a 24.9.2017 

23. a 24.9.2017 

24. 9.2017 

14. 10.2017 

od 2:00 do 6:00 hod. 

od 24:00 do 6:00 hod. 

od 1:00 do 6:00 hod. 

od 2:00 do 6:00 hod. 

od 2:00 do 6:00 hod. 

od 4:00 do 6:00 hod. 

od 2:00 do 6:00 hod. 

území městské části Brno-
Ivanovice 
území městské části Brno-
Maloměřice a Obrany 
území městské části Brno-
sever 
území městské části Brno-
Medlánky 
území městských částí Brno-
Ořešín, Brno-Jehnice 
území městské části Brno-
Žabovřesky 
území městské části Brno-
Tuřany 
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