MANUÁL
PRO POŘÁDÁNÍ VEŘEJNOSTI
PŘÍSTUPNÝCH KULTURNÍCH AKCÍ
V
BRNĚ

Pokud chcete v Brně uspořádat kulturní akci ve
veřejném prostranství, je potřeba ji nahlásit, vyřídit
si zábor prostranství a případně zaplatit poplatek za
jeho užívání. Povolení a formuláře se liší podle toho,
ve které městské části kulturní akci pořádáte, zda
se jedná o komerční či volně přístupnou akci nebo
také podle typu prostranství (veřejná zeleň, náměstí,
ulice…). Díky našemu manuálu zjistíte, která povolení
je potřeba vyřídit právě pro vaši akci.
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Administrativa spojená s pořádáním kulturních akcí spadá do gesce jednotlivých městských částí.
Podmínky pro pořádání kulturních akcí se liší podle jejich typu a místa konání (komunikace/zeleň,
vnitřní/venkovní prostory atd.), proto je nutné vždy se obrátit na příslušný úřad městské části podle
místa konání akce (dále jen ÚMČ). ÚMČ poskytnou konkrétní informace, jaké má pořadatel povinnosti
a jaká povolení musí předložit.

Kontakty na úřady městských částí: brno.cz/spravamesta/mestske-casti

Související obecně závazné vyhlášky města Brna
a) 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 pozdějších závazných vyhlášek;
oznámení o plánované akci – pořadatel je povinen jej podat ÚMČ nejpozději 5 pracovních dnů před
jejím konáním;
akce na veřejných prostranstvích a ve venkovním prostoru (dvory, nádvoří, areály atd.) lze pořádat v
době mezi 22:00 – 6:00 hod;
žádost o výjimku – pořadatel musí písemně předložit ÚMČ nejpozději 30 dnů před konáním akce.
b) Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 6/2010, k zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje žebrání, ve znění
pozdějších obecně závazných vyhlášek.
c) Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na
veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění
pozdějších obecně závazných vyhlášek.
d) 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 obecně závazných vyhlášek.

Zmíněné obecně závazné vyhlášky jsou zveřejněny na
webových stránkách města > www.brno.cz/spravamesta/dokumenty-mesta/vyhlasky-narizeni-a-opatreniobecne-povahy
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Nutná povolení a oznámení
Povolení zvláštního užití komunikace  
Pořadatel má povinnost žádat ÚMČ o povolení pouze v případě, pokud zamýšlí na komunikaci (ulice,
náměstí atd.) použít jakýkoliv typ záboru - např. stůl, pódium, ozvučení, reklamní banner atd.
Přílohou žádosti musí být souhlas Brněnských komunikací, a. s. (https://www.bkom.cz/potrebuji-sivyridit) popř. majitele pozemku, na kterém je zvláštní užívání komunikace požadováno.  
ÚMČ může dále vyžadovat závazné stanovisko Krajské hygienické stanice, (www.khsbrno.cz), jehož
součástí je hluková studie, kterou vyhotovuje Zdravotní ústav.

Povolení dočasného užívání veřejného prostranství
Pořadatel má povinnost žádat ÚMČ o povolení pouze v případě, že se akce bude konat v parcích či
jiné zeleni.

Mapa městské zeleně: https://gis.brno.cz/mapa/
mestska-zelen
    

Smlouva o krátkodobém pronájmu majetku
V některých výjimečných případech se uzavírá smlouva o využití prostor. Jde například o Zelný trh,
kde se jeho část vždy využívá pro trh ovoce a zeleniny.
Všechna povolení vyřizujte bezodkladně, nejpozději do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů.     

Oznámení o pořádání veřejnosti přístupné kulturní akce
Pořadatel kulturní akce je povinen plánované shromáždění oznámit příslušnému ÚMČ nejpozději 5
kalendářních dnů před jeho konáním. Oznámení si pro vybrané lokality díky webu Plug & Play můžete
vyřídit online.
V případě, že se akce týká více městských částí, pořadatel oznámení podává na Magistrátu města
Brna (Odbor vnitřních věcí, Správní oddělení, www.brno.cz/obcan/potrebuji-si-vyridit/potrebuji-sivyridit) rovněž 5 dnů předem.

Připojení k elektrickému proudu
V případě, že pořadatel bude chtít využít připojení k elektrickému proudu, např. na nám. Svobody, je
možné využít k tomu určených výsuvných sloupků. V tomto případě je nutné zaslat objednávku na
Technické sítě Brno, a.s. (www.tsb.cz). Přístup k elektrickému proudu je zpoplatněný a dále se platí
samotný odběr.
V některých lokalitách je přípojka ve správě Veřejné zeleně, e.onu apod. O připojení na konkrétních
lokalitách vás bude informovat příslušný referent dané městské části.
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Související obecně závazné vyhlášky města Brna
a) 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 obecně závazných vyhlášek.
Vyhláška pouze obecně stanovuje povinnost na místech, uvedených v příloze, dodržovat dobu, kdy
je možné provozovat veřejnou hudební produkci. Pokud se tedy bude konat akce, kde je možné
provozovat hudbu pouze do vyhláškou stanovené hodiny, pak samozřejmě akce může pokračovat
i po tomto čase, ale pouze bez hudby.
V případě, že je kulturní akce spojena s veřejnou produkcí hudby, hluk z této produkce nesmí překročit
hygienické limity, a to jak pro denní, tak i noční dobu. Limity hluku stanoví nařízení vlády č. 272/2011
Sb. Působnost na tomto úseku vykonávají orgány veřejného zdraví, krajské hygienické stanice. Při
pořádání akcí, ať již ve venkovním nebo vnitřním prostoru, nesmí být porušován noční klid ve smyslu
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Akce ve vnitřních prostorách není třeba předem ohlašovat.

Provozování a povolování tombol
V návaznosti na novelu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném
znění, zde uvádíme stručné informace o provozování a povolování tombol.  

DOTACE
Dotace v oblasti kultury poskytuje Odbor kultury
Magistrátu města Brna, a to v devíti oblastech:
audiovize
divadlo, performance a cirkus
hudba
celoroční činnost hudebních klubů
kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
literatura
podpora uměleckých řemesel a lidových tradic
tanec
výtvarné umění, fotografie, design a architektura.

Všechny potřebné informace k dotacím najdete na
https://dotace.brno.cz/

MOŽNOSTI

PROPAGACE

Bezplatná propagace
Turisticko-informační portál GOtoBRNO > gotobrno.cz/kalendar-akci. Pro vložení akce lze vyplnit
formulář na gotobrno.cz/pridat-akci.
Mapová aplikace Kam za kulturou, kterou spravuje Odbor kultury MmB > https://bit.ly/kamzakulturou.
Pro vložení akce lze vyplnit formulář na: https://bit.ly/pridejakci.
Kulturní newsletter > https://kulturniparlament.brno.cz/newsletter/. Pro vložení akce napište na
kultura@brno.cz.

Placená propagace
V měsíčníku KAM v Brně (časopis vydává TIC BRNO, info@ticbrno.cz).
V Brněnském Metropolitanu (časopis vydává Statutární město Brno, tis@brno.cz).
Na výlepových plochách a v prostorách TIC BRNO (www.ticbrno.cz/cs/vylep-plakatu),
další výlepové plochy zajišťují soukromé firmy.
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