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Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích v
platném znění.

Zpráva na 8. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 11.09.2019

Aktualizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001,
kterou se vydává Statut města Brna
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
priloha c1_MMB_zmena statutu_navrh_bez UP
priloha c2_vyhlaska_bez_UP
priloha c3_Statut_mBrna_navrh_zmeny_textu_kontrola
priloha c4_dopis_MC_Navrh_Statut_mesta_Brna (UP)
priloha c4_MC_Navrh_Statut_mesta_Brna (UP)

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Gruberová Veronika, Ing - referent

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
souhlasí
se změnou obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.
20/2001, kterou se vydává Statut města Brna dle přílohy č. 2 a
4 tohoto materiálu, s návrhem:
 na zvýšení maximálního limitu na 5 mil. Kč pro vzdání
se práva a prominutí dluhu v příslušném rozpočtovém
roce (pravomoc zastupitelstva městské části dle čl. 11
odst. 2 písm. e) Statutu),
 na změnu Přílohy č. 2, část I, spočívající v doplnění
výkonu státní správy městskou částí Brno-střed pro
městskou část Brno-Medlánky na úsecích:
- vnitřních věcí: projednávání přestupků v I. stupni
správního řízení,
- životního prostředí: projednávání přestupků a
správních deliktů v I. stupni správního řízení,
 na úpravu čl. 74 odst. 1 písm. g) Statutu dle přílohy
č. 3 tohoto materiálu
 na doplnění čl. 18 odst. 1, první odrážka - doplnění
textu za slovo participovat takto: „zejména iniciovat,
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připomínkovat, namítat aj.“,
doporučuje
ZMB schválit změnu obecně závazné vyhlášky statutárního města
Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna dle
přílohy č. 2 a 4 tohoto materiálu, s návrhem:
 na zvýšení maximálního limitu na 5 mil. Kč pro vzdání
se práva a prominutí dluhu v příslušném rozpočtovém
roce (pravomoc zastupitelstva městské části dle čl. 11
odst. 2 písm. e) Statutu),
 na změnu Přílohy č. 2, část I, spočívající v doplnění
výkonu státní správy městskou částí Brno-střed pro
městskou část Brno-Medlánky na úsecích:
- vnitřních věcí: projednávání přestupků v I. stupni
správního řízení,
- životního prostředí: projednávání přestupků a
správních deliktů v I. stupni správního řízení,
 na úpravu čl. 74 odst. 1 písm. g) Statutu dle přílohy
č. 3 tohoto materiálu,
 na doplnění čl. 18 odst. 1, první odrážka - doplnění
textu
za
slovo
participovat
takto:
„zejména
iniciovat, připomínkovat, namítat aj.“, a
ukládá
OPO ÚMČ BS informovat o přijatém usnesení MMB.

Důvodová zpráva:
ZMČ BS je k projednání předložen návrh změny obecně závazné
vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává
Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek (dále jen
„Statut“). Stávající úplné znění Statutu je ke stažení na
webových
stránkách:
https://www.brno.cz/spravamesta/dokumenty-mesta/statut-mesta-brna/.
Předložený návrh se dotýká čl. 22, čl. 74, čl. 76, čl. 3, čl.
11, čl. 18 Statutu. Jde o úpravy v oblasti životního
prostředí,
kontroly,
financí
a
rozpočtu,
pravomoci
zastupitelstva městské části a oblasti územního plánování.
V návaznosti na to byly obeslány příslušné komise, které se
zabývají předmětnými oblastmi, aby se k dané problematice
vyjádřily.
Oproti znění navrhovanému z MMB jsou ze strany MČ BS
navrhovány tyto změny:
 v čl. 11 odst. 2 písm. e) zvýšení maximálního limitu z 2
mil Kč na 5 mil. Kč pro vzdání se práva a prominutí dluhu
v příslušném rozpočtovém roce (pravomoc zastupitelstva
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městské části dle čl. 11 odst. 2 písm. e) Statutu). Toto
znění je navrhováno opětovně (připomínkováno již v dubnu
letošního roku) zejména s ohledem na skutečnost, že
k dubnu 2019 bylo v ZMČ BS schváleno prominutí pohledávek
již ve výši 932 122,09 Kč, přičemž v procesu projednávání
(prozatím
na
úrovni
komisí
RMČ
BS)
je
prominutí
pohledávky ve výši cca 52 000,- Kč. Vzhledem k celkovému
objemu pohledávek MČ BS je nejvýše pravděpodobné, že
budou v roce 2019 podány další žádosti k prominutí
pohledávek či vzdání se práva na jejich uplatnění,
přičemž vzhledem k objemu již prominutých pohledávek a
celkovému objemu pohledávek MČ BS se dá očekávat, že
z důvodu vyčerpání limitu by dalším žádostem nebylo
vyhověno.
Zvýšením maximálního limitu by tak bylo
předejito případným žádostem ze strany MČ BS o výjimku ze
Statutu pro překročení uvedeného limitu 2 mil. Kč. Podnět
na zvýšení limitu vzešel od předsedkyně Finančního výboru
ZMČ BS a Mgr. Mandáta, člena RMČ BS pro oblast dopravy a
bydlení. Návrh byl již projednán 24. RMČ BS dne 20.5.2019
a 4. Komisí legislativní a organizační RMČ BS dne
14.5.2019.


v příloze č. 2 Statutu spočívající v doplnění výkonu
státní správy městskou částí Brno-střed pro městskou část
Brno-Medlánky na úsecích:
- vnitřních věcí: projednávání přestupků v I. stupni
správního řízení,
- životního prostředí: projednávání přestupků a
správních deliktů v I. stupni správního řízení, a to
v návaznosti na dohodu MČ Brno-střed a MČ BrnoMedlánky.
Návrh byl již projednán 30. RMČ BS dne 8.7.2019.





návrh na úpravu čl. 74 odst. 1 písm. g) Statutu v oblasti
kontroly - v návaznosti na vyjádření Odboru vnitřního
auditu a kontroly. Navrhované znění upřesňuje znění
navržené MMB, jelikož z tohoto znění není patrné, jakým
způsobem mají podávat zprávy příspěvkové organizace,
jejichž zřizovatelem je MČ BS.
v čl. 18 odst. 1 - v návaznosti na usnesení odborné
komise - doplnění textu za slovo participovat: „ ...,
zejména iniciovat, připomínkovat, namítat aj. …“ (dle
příslušného usnesení Komise výstavby a územního
plánování).

Stanoviska dotčených orgánů:
 Materiál byl projednán na RMČ dne 26.8.2019 s následujícím
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usnesením:
Usnes RMČ/2019/34/76
Aktualizace
obecně
závazné
vyhlášky
ení
statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut
města Brna
RMČ BS na 34. schůzi, konané dne 26.08.2019,
souhlasí
s návrhem změny obecně závazné vyhlášky statutárního města
Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna dle
přílohy č. 2 a 4 tohoto materiálu, s návrhem:
 na zvýšení maximálního limitu na 5 mil. Kč pro vzdání
se práva a prominutí dluhu v příslušném rozpočtovém
roce (pravomoc zastupitelstva městské části dle čl. 11
odst. 2 písm. e) Statutu),
 na změnu Přílohy č. 2, část I, spočívající v doplnění
výkonu státní správy Městskou částí Brno-střed pro
Městskou část Brno-Medlánky na úsecích:
- vnitřních věcí: projednávání přestupků v I. stupni
správního řízení,
- životního prostředí: projednávání přestupků a
správních deliktů v I. stupni správního řízení,
 na úpravu čl. 74 odst. 1 písm. g) Statutu dle přílohy
č. 3 tohoto materiálu
 na doplnění čl. čl. 18 odst. 1, první odrážka doplnění textu za slovo participovat takto: „zejména
iniciovat, připomínkovat, namítat aj.“,
doporučuje
ZMČ BS souhlasit s návrhem změny obecně závazné vyhlášky
statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut
města Brna dle přílohy č. 2 a 4 tohoto materiálu, s návrhem:
 na zvýšení maximálního limitu na 5 mil. Kč pro vzdání
se práva a prominutí dluhu v příslušném rozpočtovém
roce (pravomoc zastupitelstva městské části dle čl. 11
odst. 2 písm. e) Statutu),
 na změnu Přílohy č. 2, část I, spočívající v doplnění
výkonu státní správy Městskou částí Brno-střed pro
Městskou část Brno-Medlánky na úsecích:
- vnitřních věcí: projednávání přestupků v I. stupni
správního řízení,
- životního prostředí: projednávání přestupků a
správních deliktů v I. stupni správního řízení,
 na úpravu čl. 74 odst. 1 písm. g) Statutu dle přílohy
č. 3 tohoto materiálu,
 na doplnění čl. čl. 18 odst. 1, první odrážka doplnění textu za slovo participovat takto: „zejména
iniciovat, připomínkovat, namítat aj.“ a
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ukládá
OPO ÚMČ BS předložit materiál na nejbližší zasedání ZMČ BS.
Termín: ihned
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký

Dumbrovská

Jílková

Komárek

Kotěra

Landa

Mandát

Mencl

omluven

pro

pro

pro

pro

omluven

pro

pro

Oulehlov
á
pro

Schwab

Vaníček

omluven

pro

 Materiál projednala Komise životního prostředí schválila s
následujícím usnesením k navrhované změně Statutu v oblasti
životního prostředí:
Usnesení č. 12/7/2019
Komise životního prostředí se na svém 7. zasedání, konaném dne
24.7.2019
seznámila se změnou Statutu, která spočívá ve
vložení textu : „ Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpady mimo vyhrazená
místa. „ a doporučuje RMČ s touto změnou souhlasit.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
Dvořák
pro

Drdla

Bílek

Doležal

Flamiková

Izák

Kyselka

Pazdírek

Skeřil

Vaverka

Zorník

omluven

pro

pro

pro

nepřítomen

pro

pro

pro

pro

omluven

 Dále materiál projednala Komise legislativní a organizační
s následujícími usneseními:
Usnesení č. KLO.07.08
Komise legislativní a organizační na svém 7. zasedání, konaném
dne 14. 8. 2019,
souhlasí
z hlediska právního s návrhem změny obecně závazné vyhlášky
statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut
města Brna dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, s návrhem:
 na změnu Přílohy č. 2, část I, spočívající v doplnění
výkonu státní správy Městskou částí Brno-střed pro
Městskou část Brno-Medlánky na úsecích:
- vnitřních věcí: projednávání přestupků v I. stupni
správního řízení,
životního
prostředí:
projednávání
přestupků
a
správních deliktů v I. stupni správního řízení,
doporučuje
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RMČ BS doporučit ZMČ BS schválit návrh změny obecně závazné
vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává
Statut města Brna dle přílohy č. 2 tohoto materiálu,
s návrhem:
 na změnu Přílohy č. 2, část I, spočívající v doplnění
výkonu státní správy Městskou částí Brno-střed pro
Městskou část Brno-Medlánky na úsecích:
- vnitřních věcí: projednávání přestupků v I. stupni
správního řízení,
životního
prostředí:
projednávání
přestupků
a
správních deliktů v I. stupni správního řízení,
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 zdržel se, usnesení bylo přijato.
Dumbrovská
pro

Fischerová
pro

Hrabovská
nepřítomna

Chládek
pro

Kubějová
pro

Lastovecká
omluvena

Prokeš
omluven

Sedláková
pro

Springinsfeld
pro

Machů
omluven

Závodský
zdržel
se

Usnesení č. KLO.07.09
Komise legislativní a organizační na svém 7. zasedání, konaném
dne 14. 8. 2019,
souhlasí
z hlediska právního s návrhem změny obecně závazné vyhlášky
statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut
města Brna dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, s návrhem:
 na zvýšení maximálního limitu na 5 mil. Kč pro vzdání
se práva a prominutí dluhu v příslušném rozpočtovém
roce (pravomoc zastupitelstva městské části dle čl. 11
odst. 2 písm. e) Statutu),
na úpravu čl. 74 odst. 1 písm. g) Statutu dle
přílohy č. 3 tohoto materiálu a
doporučuje
RMČ BS doporučit ZMČ BS schválit návrh změny obecně závazné
vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává
Statut města Brna dle přílohy č. 2 tohoto materiálu,
s návrhem:
 na zvýšení maximálního limitu na 5 mil. Kč pro vzdání
se práva a prominutí dluhu v příslušném rozpočtovém
roce (pravomoc zastupitelstva městské části dle čl. 11
odst. 2 písm. e) Statutu),
na úpravu čl. 74 odst. 1 písm. g) Statutu dle
přílohy č. 3 tohoto materiálu.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se, usnesení bylo přijato.
Dumbrovská
pro

Fischerová
pro

Hrabovská
nepřítomna

Chládek
pro

Kubějová
pro

Lastovecká
omluvena

Prokeš
omluven

Sedláková
pro

Springinsfeld
pro

Machů
omluven

 Komise výstavby a územního plánování při RMČ BS dne 14. 8.
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Závodský
pro

2019 projednala bod s názvem: Návrh vyhlášky – Statut města
Brna, články týkající se územního plánování s tímto
výsledkem:

Usnesení:
19/09/2019
Komise výstavby a územního plánování doporučuje RMČ Brno-střed
souhlasit s Návrhem vyhlášky – Statut města Brna, doplněný
Návrh na úpravu znění článků OZV 20/2001, kterou se vydává
Statut města Brna, týkajících se územního plánování a žádá
doplnění
v čl.
18,
odst.
1,
první
odrážka
za
slovo
participovat:
„…participovat,
zejména
iniciovat,
připomínkovat, namítat aj. …“.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování
Usnesení bylo přijato.
Bořecký

Doležal

Hladík

Chvátal

Kořínek

Kotas

Kurtis

Kyselka

Lepka

Mikuláše
k

Rubina

Sázavský

Schwab

pro

pro

omluven

omluven

omluven

pro

pro

pro

pro

omluven

pro

omluven

omluven

 Stanovisko FV: usnesení č. FV.08.19.13, ze dne 29.08.2019
Finanční výbor souhlasí
s návrhem na změnu čl. 76 odst. 52 obecně závazné vyhlášky
statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut
města
Brna,
ve
znění
pozdějších
vyhlášek,
spočívající
v doplnění použití 90 % kladného výsledku hospodaření (po
zdanění) a odpisů dlouhodobého majetku z vedlejší hospodářské
činnosti – bytového hospodářství – a příjmy ve výši 10 % z
kupní ceny pozemků s bytovými domy svěřenými městské části a
pozemků souvisejících, bytů a nebytových prostor vymezených v
domech svěřených městské části, pozemku zastavěného domem s
jednotkami a pozemku souvisejícího, případně podílu na těchto
pozemcích na vybudování parkovacích stání v souvislosti s
výstavbou bytů či v souvislosti s výstavbou či rekonstrukcí
bytových domů a
doporučuje
ZMČ BS souhlasit s návrhem na změnu čl. 76 odst. 52 obecně
závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se
vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek,
spočívající
v doplnění
použití
90
%
kladného
výsledku
hospodaření (po zdanění) a odpisů dlouhodobého majetku z
vedlejší hospodářské činnosti – bytového hospodářství – a
příjmy ve výši 10 % z kupní ceny pozemků s bytovými domy
svěřenými městské části a pozemků souvisejících, bytů a
nebytových prostor vymezených v domech svěřených městské
části, pozemku zastavěného domem s jednotkami a pozemku
souvisejícího,
případně
podílu
na
těchto
pozemcích
na
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vybudování parkovacích stání v souvislosti s výstavbou bytů či
v souvislosti s výstavbou či rekonstrukcí bytových domů.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato.
Macurová
Pro

Drdla
Omluven

Bílek
Pro

Blaštíková
Omluvena

Bundálek
Pro

Doležal
Pro

Jílková
Pro

Kalousek
Omluven

Mises
Pro

Oplatek
Omluven

Sedláková
Omluvena

Související projednání:
 Usnesení
RMČ/2019/24/31
Změna
obecně
závazné
vyhlášky
statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut
města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek
RMČ BS na 24. schůzi, konané dne 20.05.2019,
souhlasí
s návrhem obecně závazné vyhlášky č. x/2019, kterou se mění a
doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.
20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění
pozdějších vyhlášek, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu
 s výjimkou navrhované změny v článku 3 odst. 2 písm. b)
 s návrhem na zvýšení maximálního limitu na 5 mil. Kč pro
vzdání
se
práva
a
prominutí
dluhu
v příslušném
rozpočtovém roce (pravomoc zastupitelstva městské části
dle čl. 11 odst. 2 písm. e) Statutu),
doporučuje
RMB doporučit ZMB schválit návrh obecně závazné vyhlášky č.
x/2019, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška
statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut
města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek, dle přílohy č. 1
tohoto materiálu,
 s výjimkou navrhované změny v článku 3 odst. 2 písm. b)
 s návrhem na zvýšení maximálního limitu na 5 mil. Kč pro
vzdání
se
práva
a
prominutí
dluhu
v příslušném
rozpočtovém roce (pravomoc zastupitelstva městské části
dle čl. 11 odst. 2 písm. e) Statutu) a
ukládá
OPO ÚMČ BS informovat o přijatém usnesení MMB.
Termín: ihned
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký

Dumbrovská

Jílková

Komárek

Kotěra

Landa

Mandát

Mencl

pro

pro

pro

pro

pro

pro

omluven

pro

Vytvořeno 04.09.2019 10:58:30

Oulehlov
á
pro

Schwab

Vaníček

pro

pro
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 Usnesení č. KLO.04.07
Komise legislativní a organizační na svém 4. zasedání, konaném
dne 14. 5. 2019,
souhlasí
z
hlediska právního s návrhem obecně závazné vyhlášky č.
x/2019, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška
statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut
města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek, dle přílohy č. 1
tohoto materiálu s návrhem obecně závazné vyhlášky č. x/2019,
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního
města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve
znění pozdějších vyhlášek, a
doporučuje
RMČ souhlasit s návrhem obecně závazné vyhlášky č. x/2019,
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního
města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve
znění pozdějších vyhlášek, s návrhem na zvýšení maximálního
limitu na 5 mil. Kč pro vzdání se práva a prominutí dluhu
v příslušném rozpočtovém roce (pravomoc zastupitelstva městské
části dle čl. 11 odst. 2 písm. e) Statutu
Hlasování:
přijato.
Dumbrovs
ká
pro

Fischer
ová
pro

11

pro,

Hrabovs
ká
pro

Chlád
ek
pro

0

proti,

Kubějo
vá
pro

0

Lastove
cká
pro

zdržel

Prok
eš
pro

se,

Sedlák
ová
pro

usnesení

Springin
sfeld
pro

bylo

Švachu
la
pro

Závods
ký
pro

 Stanovisko FV: usnesení č. FV.06.19.07, ze dne 16.05.2019
Finanční výbor bere na vědomí projednání návrhu změny obecně
závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se
vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek,
Finančním výborem ZMČ BS, a to usnesením č. FV.05.19.12 ze dne
11. 04. 2019, které znělo: „Finanční výbor souhlasí s návrhem
úpravy článku 76
- finanční hospodaření obecně závazné
vyhlášky statutárního města č. 20/2001, kterou se vydává
Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek“, souhlasí s
návrhem na změnu čl. 11 odst. 2 písm. e) obecně závazné
vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává
Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek, spočívající
ve zvýšení maximálního limitu pro vzdání se práva a prominutí
dluhu v příslušném rozpočtovém roce ze 2 mil. Kč na 5 mil. Kč
a doporučuje RMČ BS souhlasit s návrhem na změnu čl. 11 odst.
2 písm. e) obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.

Vytvořeno 04.09.2019 10:58:30
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20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění
pozdějších vyhlášek, spočívající ve zvýšení maximálního limitu
pro vzdání se práva a prominutí dluhu v příslušném rozpočtovém
roce ze 2 mil. Kč na 5 mil. Kč.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato.
Macurová
Pro

Drdla
Nepřítomen

Bílek
Pro

Blaštíková
Nepřítomna

Bundálek
Pro

Doležal
Pro

Jílková
Pro

Kalousek
Pro

Usnesení RMČ/2019/30/81 Dohoda o podmínkách
správy (úsek přestupků) - MČ Brno-Medlánky
RMČ BS na 30. schůzi, konané dne 08.07.2019,


Mises
Pro

výkonu

Oplatek
Nepřítomen

státní

schvaluje
text dohody o podmínkách výkonu státní správy mezi MČ Brnostřed a MČ Brno-Medlánky, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
souhlasí
s uzavřením dohody o podmínkách výkonu státní správy mezi
MČ Brno-střed a MČ Brno-Medlánky, dle přílohy č. 1 tohoto
materiálu, za podmínky změny Přílohy č. 2, část I, obecně
závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se
vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších obecně závazných
vyhlášek, spočívající v doplnění výkonu státní správy Městskou
částí Brno-střed pro Městskou část Brno-Medlánky na úsecích:
- vnitřních věcí: projednávání přestupků v I. stupni
správního řízení,
- životního prostředí: projednávání přestupků a správních
deliktů v I. stupni správního řízení,
doporučuje
RMB doporučit ZMB změnu Přílohy č. 2, část I, obecně závazné
vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává
Statut města Brna, ve znění pozdějších obecně závazných
vyhlášek, spočívající v doplnění výkonu státní správy Městskou
částí Brno-střed pro Městskou část Brno-Medlánky na úsecích:
- vnitřních věcí: projednávání přestupků v I. stupni
správního řízení,
- životního prostředí: projednávání přestupků a správních
deliktů v I. stupni správního řízení.
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem dohody za splnění podmínky dle
druhé části tohoto usnesení,
ukládá
OPO ÚMČ BS informovat MMB o přijatém usnesení.
Termín:
Vytvořeno 04.09.2019 10:58:30
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Sedláková
Pro

ihned
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato
Bořecký

Dumbrovská

Jílková

Komárek

Kotěra

Landa

Mandát

Mencl

pro

pro

pro

omluven

pro

pro

omluven

pro

Vytvořeno 04.09.2019 10:58:30

Oulehlov
á
pro

Schwab

Vaníček

omluven

pro
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Příloha č. 1
Statutární město Brno
Magistrát města Brna
Organizační odbor

VÁŠ DOPIS Č. J.:
ZE DNE:
NAŠE Č. J.:

MMB/0295547/2019

SPIS. ZN.:
VYŘIZUJE:
TELEFON:
FAX:
E-MAIL:
DATUM:
POČET LISTŮ:

starostkám a starostům MČ
Ing. Kamil Rajsigl
+420 542 172 170
---------rajsigl.kamil@brno.cz

tajemnicím a tajemníkům ÚMČ

15.07.2019
01

Návrh vyhlášky – Statut města Brna
Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
Vážená paní tajemnice, vážený pane tajemníku,
s odkazem na ustanovení čl. 77 odst. 3 a 4 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001,
kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek Vám v příloze zasílám:



návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná
vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších
vyhlášek,
důvodovou zprávu včetně porovnání textu pro snadnou orientaci ve změnách.

Dovoluji si Vás požádat o zaslání stanoviska městské části k tomuto návrhu obecně závazné vyhlášky,
a to tak, aby mohlo být uvedeno v přehledu vyjádření městských část, které bude k dispozici při projednávání
materiálu na zasedání Zastupitelstva města Brna konaném dne 5. 11. 2019.
Upozorňuji, že materiál neobsahuje návrh na úpravu příslušných znění týkajících se územního plánování, který
je projednáván Odborem územního plánování a rozvoje MMB s městskými částmi a Sněmem starostů
separátně. V případě jeho akceptace městskými částmi bude následně zapracován do celkového návrhu
vyhlášky, který bude předložen orgánům města Brna k projednání.
Děkuji a jsem s pozdravem

Ing. Kamil Rajsigl
vedoucí Organizačního odboru

2 přílohy

Statutární město Brno | Magistrát města Brna | Organizační odbor
Husova 12 | 601 67 Brno | www.brno.cz

Příloha č. 2

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.

/2019,

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se
vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek.
Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z8/09. zasedání konaném dne 5. 11. 2019 na základě
ustanovení § 130 a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve
znění obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna č. 21/2001, 25/2001, 2/2002, 5/2002, 7/2002,
24/2002, 3/2003, 10/2003, 1/2004, 4/2004, 14/2004, 9/2005, 15/2006, 18/2006, 1/2007, 7/2007, 1/2008,
13/2008, 2/2009, 3/2009, 12/2009, 4/2010, 14/2010, 23/2010, 7/2011, 16/2011, 1/2012, 10/2012, 5/2013,
16/2013, 2/2014, 8/2014, 7/2015, 1/2016, 12/2016, 7/2017, 17/2017, 14/2018 a 11/2019, se mění a doplňuje
takto:
Článek 2
V části III – působnosti města a městských částí podle jednotlivých oborů působnosti – se:
v článku 22
v odst. 2
- v písm. a) ve třetí odrážce doplňují na konec slova: „nebo neoprávněně založí skládku nebo odkládá
odpady mimo vyhrazená místa“,
v článku 74
v odst. 1
- v písm. g) dosavadní text vypouští a nahrazuje textem: „V termínu do 15. ledna kalendářního roku
předkládají Odboru interního auditu a kontroly MMB zprávy o výsledcích finančních kontrol za uplynulý
kalendářní rok; městské části, které nevykonávají veřejnosprávní kontrolu ani nemají zřízenu funkci
útvaru interního auditu podle zákona o finanční kontrole a městské části s počtem obyvatel menším jak
15 000, které nahradily funkci útvaru interního auditu přijetím jiných dostatečných opatření, budou
ministerstvu předávat jen průběžné informace 144) prostřednictvím webové aplikace Modul závažných
zjištění na stránkách Ministerstva financí ČR bez nutnosti předávání ročních zpráv o výsledcích
finančních kontrol. Příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je město Brno – městská část a které
mají zřízen interní audit předkládají zprávy o výsledcích finančních kontrol za uplynulý kalendářní rok
prostřednictvím svého zřizovatele.133a) “.

Článek 3
V části IV. – Hospodaření města a městských částí – se:
v článku 76
v odst. 52
- v první větě za slova „na výstavbu bytových domů“ zařazují slova „na vybudování parkovacích stání
v souvislosti s výstavbou bytů či v souvislosti s výstavbou či rekonstrukcí bytových domů“,

Článek 4
V odkazech – se:
- v odkazu 144 dosavadní text vypouští a nahrazuje textem „§ 22, odst. 6 zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů“

Článek 5
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení

JUDr. Markéta Vaňková
primátorka města Brna

Mgr. Petr Hladík
1. náměstek primátorky města Brna

Příloha č. 3
Kontrola
Článek 74 – Působnost městských částí
PŮVODNÍ TEXT:
g)
v termínu do 15. ledna kalendářního roku předkládají Odboru interního auditu a
kontroly MMB zprávy o výsledcích finančních kontrol za uplynulý kalendářní rok v
rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem; 133a) městské části s
počtem obyvatel menším jak 15000, které nahradily funkci útvaru interního auditu
přijetím jiných dostatečných opatření, 133) předkládají Odboru
interního auditu a kontroly MMB roční zprávy o výsledcích finančních kontrol ve
zkráceném rozsahu za uplynulý kalendářní rok v rozsahu stanoveném zvláštním
právním předpisem.133a)
Příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je město Brno - městská část,
předkládají zprávy o výsledcích finančních kontrol za uplynulý kalendářní rok
prostřednictvím svého zřizovatele, který také stanoví rozsah této zprávy podle
zvláštního právního předpisu.133b
NAVRHOVANÝ TEXT MMB:
g)
V termínu do 15. ledna kalendářního roku předkládají Odboru interního auditu a
kontroly MMB zprávy o výsledcích finančních kontrol za uplynulý kalendářní rok
; městské části, které nevykonávají veřejnosprávní kontrolu ani nemají zřízenu
funkci útvaru interního auditu podle zákona o finanční kontrole a městské části s
počtem obyvatel menším jak 15000, které nahradily funkci útvaru interního auditu
přijetím jiných dostatečných opatření, budou ministerstvu předávat jen průběžné
informace144) prostřednictvím webové aplikace Modul závažných zjištění na
stránkách Ministerstva financí ČR bez nutnosti předávání ročních zpráv o
výsledcích finančních kontrol. Příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je
město Brno – městská část a které mají zřízen interní audit, předkládají zprávy o
výsledcích finančních kontrol za uplynulý kalendářní rok prostřednictvím svého
zřizovatele 133a)
NAVRHOVANÝ TEXT MČ BS:
g)
V termínu do 15. ledna kalendářního roku předkládají Odboru interního auditu a
kontroly MMB zprávy o výsledcích finančních kontrol za uplynulý kalendářní rok
; městské části, které nevykonávají veřejnosprávní kontrolu ani nemají zřízenu
funkci útvaru interního auditu podle zákona o finanční kontrole, dále městské části
s počtem obyvatel menším jak 15000, které nahradily funkci útvaru interního auditu
přijetím jiných dostatečných opatření a příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem
je město Brno – městská část a které nemají zřízen interní audit, budou ministerstvu
předávat jen průběžné informace144) prostřednictvím webové aplikace Modul
závažných zjištění na stránkách Ministerstva financí ČR bez nutnosti předávání
ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol. Příspěvkové organizace, jejichž
zřizovatelem je město Brno – městská část a které mají zřízen interní audit,
předkládají zprávy o výsledcích finančních kontrol za uplynulý kalendářní rok
prostřednictvím svého zřizovatele 133a)

Příloha č. 4
Statutární město Brno
Magistrát města Brna
Odbor územního plánování a rozvoje

VÁŠ DOPIS Č. J.:
ZE DNE:
NAŠE Č. J.:
SPIS. ZN.:
VYŘIZUJE:
TELEFON:
E-MAIL:
DATUM:
POČET LISTŮ:

MMB/0293806/2019
4100/OUPR/ MMB/0293806/2019

Dle rozdělovníku

DS

Mgr. Viktor Poledník
+420 174 153
Polednik.viktor@brno.cz
2019-07-12
02

Návrh vyhlášky – Statut města Brna
Vážená paní starostko,Vážený pane starosto,
Vážená paní tajemnice, Vážený pane tajemníku,
Odbor územního plánování a rozvoje MMB dostal od samosprávy města Brna za úkol iniciovat či přijmout
opatření vedoucí k vytvoření co nejlepších předpokladů pro vydání nového ÚPmB v roce 2022.
Návrh úpravy znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně
závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění
pozdějších vyhlášek, byl navržen jako jedno z možných opatření.
OÚPR MMB v souladu s novými požadavky vzešlými z projednání s MČ na Sněmu starostů připravil
upravený a rozšířený Návrh úpravy znění článků Statutu města Brna týkajících se územního plánování.
V rámci úpravy je navrženo zejména:


možnost uplatňovat připomínky také z úrovně Rady městské části,



rozšíření okruhu účastníků dohodovacího řízení,



zakotvení participace MČ na přípravě územně plánovacích dokumentací a jejich změn,



zakotvení zákonných lhůt pro uplatňování připomínek vůči územně plánovacím dokumentacím,



zakotvení lhůt pro podávání podnětů vůči územně plánovacím podkladům.

Dovoluji si Vás zdvořile požádat o zaslání stanoviska městské části k tomuto návrhu obecně závazné
vyhlášky do 30. 9. 2019.
Své stanovisko zašlete, prosím, na Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna
Kounicova 67, 601 67 Brno, případně prostřednictvím datové schránky.

Magistrát města Brna | Odbor územního plánování a rozvoje
Kounicova 67 | 601 67 Brno | www.brno.cz

V případě vašeho zájmu o podrobnější vysvětlení navržených úprav či zajištění účasti osobní účasti
zástupce OÚPR MMB s prezentací, při projednání navržených úprav Statutu města Brna
v samosprávných orgánech Vaší MČ, se prosím obraťte na Mgr. Viktora Poledníka, vedoucího
Oddělení pořizování ÚPD a ÚPP OÚPR MMB (tel.: 542 174 153; polednik.viktor@brno.cz).

S pozdravem
Ing. Aleš Doležel
pověřen zastupováním dočasně neobsazené funkce vedoucího Odboru územního plánování a rozvoje MMB
POČET PŘÍLOH:

01

NA VĚDOMÍ:

ORGO - Ing. Rajsigl, JUDr. Doležalová
OÚPR – Ing. Pelikánová, Ing. Kuřátková, Ing. arch. Budíková, Mgr. Jakoubek, Mgr. Poledník, Ing.
arch. Jašková, Ing. Křenková, spis - Právník

Magistrát města Brna | Odbor územního plánování a rozvoje
Kounicova 67 | 601 67 Brno | www.brno.cz

Rozdělovník:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

MČ Brno-střed
MČ Brno-Žabovřesky
MČ Brno-Královo Pole
MČ Brno-sever
MČ Brno-Židenice
MČ Brno-Černovice
MČ Brno-jih
MČ Brno-Bohunice
MČ Brno-Starý Lískovec
MČ Brno-Nový Lískovec
MČ Brno-Kohoutovice
MČ Brno-Jundrov
MČ Brno-Bystrc
MČ Brno-Kníničky
MČ Brno-Komín
MČ Brno-Medlánky
MČ Brno-Řečkovice a Mokrá H.
MČ Brno-Maloměřice a Obřany
MČ Brno-Vinohrady
MČ Brno-Líšeň
MČ Brno-Slatina
MČ Brno-Tuřany
MČ Brno-Chrlice
MČ Brno-Bosonohy
MČ Brno-Žebětín
MČ Brno-Ivanovice
MČ Brno-Jehnice
MČ Brno-Ořešín
MČ Brno-Útěchov
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Dominikánská ul. 2, 601 69 Brno
Horova 28, 616 00 Brno
Palackého 59, 612 00 Brno
Bratislavská 70, 601 47 Brno
Gajdošova 7, 615 00 Brno
Bolzanova 1, 618 00 Brno
Mariánské nám. 13, 617 00 Brno
Dlouhá 3, 625 00 Brno
Oderská 4, 625 00 Brno
Oblá 75a. 634 00 Brno
Bašného 36, 623 00 Brno
Veslařská 56, 637 00 Brno
nám. 28.dubna 60, 635 00 Brno
Nová 11, 635 00 Brno
Vavřinecká 15, 624 00 Brno
Hudcova 7, 621 00 Brno
Palackého nám.11, 621 00 Brno
Selská 66, 614 00 Brno
Velkopavlovická 25, 628 00 Brno
Jírova 2, 628 00 Brno
Budínská 2, 627 00 Brno
Tuřanské nám.1, 620 00 Brno
Chrlické nám. 4, 643 00, Brno
Bosonožské nám. 1, 642 00 Brno
Křivánkovo nám. 35, 641 00 Brno
Mácova 3, 621 00 Brno
Nám. 3. května 5, 621 00 Brno
U Zvoničky 12/4, 621 00 Brno
Adamovská 6, 644 00 Brno

Příloha č. 4

Doplněný Návrh na úpravu znění článků OZV 20/2001, kterou se vydává Statut
města Brna, týkajících se územního plánování
(normativní text; vypsány pouze úpravy týkající se územního plánování)
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č.
/2019,
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se
vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek.
Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z8/09. zasedání konaném dne 5. 11. 2019 na základě
ustanovení § 130 a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve
znění obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna č. 21/2001, 25/2001, 2/2002, 5/2002, 7/2002,
24/2002, 3/2003, 10/2003, 1/2004, 4/2004, 14/2004, 9/2005, 15/2006, 18/2006, 1/2007, 7/2007, 1/2008,
13/2008, 2/2009, 3/2009, 12/2009, 4/2010, 14/2010, 23/2010, 7/2011, 16/2011, 1/2012, 10/2012, 5/2013,
16/2013, 2/2014, 8/2014, 7/2015, 1/2016, 12/2016, 7/2017, 17/2017, 14/2018 a 11/2019, se mění a doplňuje
takto:
Článek 2
V části II – Orgány města, zastupitelstva a rady města, orgány městských částí – se:
v článku 3
v odst. 2
- v písm. b) nahrazuje středník a následný text čárkou a textem: „ve smyslu čl. 18 odst. 1 písm. c) tohoto
Statutu; v případě uplatnění nesouhlasné připomínky až na základě dohodovacího řízení“,
v článku 11
v odst. 1
- vypouští písm. c)
- písm. d) až w) přečíslovávají na písm. c) až v)

Článek 3
V části III – působnosti města a městských částí podle jednotlivých oborů působnosti – se:
v článku 18
v odst. 1
- v písm. c) dosavadní text vypouští a nahrazuje textem: „v rámci územně plánovací činnosti města
mohou:
- prostřednictvím určeného člena Zastupitelstva města Brna participovat na přípravě územně
plánovací dokumentace nebo její změny a územně plánovacích podkladů, je-li v nich řešeno území
městské části. Městská část při tomto postupu jedná prostřednictvím starosty či jím pověřené osoby,
- prostřednictvím Rady městské části, nevyhradí-li si tuto kompetenci Zastupitelstvo městské části,
uplatňovat:

-

-

připomínky v zákonných lhůtách22) v jednotlivých fázích projednávání územněplánovacích
dokumentací pořizovaných městem, řešících jejich území; v případě, že město prostřednictvím
Odboru územního plánování a rozvoje MMB obdrží v rámci veřejného projednání nesouhlasnou
připomínku městské části, proběhne dohodovací řízení za účasti určeného zastupitele, starosty
či jím pověřené osoby, pořizovatele a zpracovatele územně plánovací dokumentace či územně
plánovacího podkladu. Výsledek dohodovacího řízení je vždy součástí materiálů předkládaných
Zastupitelstvu města Brna. V případě sporu ohledně pořizované územněplánovací dokumentace
ve smyslu čl. 3 odst. 2 písm. b) tohoto Statutu rozhoduje s konečnou platností Zastupitelstvo
města Brna.
podněty k územně plánovacím podkladům pořizovaným městem, řešícím jejich území, a to v
60denní lhůtě od doručení oznámení pořizovatele o zahájení projednávání územně plánovacího
podkladu.“
Článek 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení

JUDr. Markéta Vaňková
primátorka města Brna

Mgr. Petr Hladík
1. náměstek primátorky města Brna

Doplněný Návrh na úpravu znění článků OZV 20/2001, kterou se vydává Statut
města Brna, týkajících se územního plánování
(Rozdílová verze)
Pro lepší orientaci je přiloženo srovnání stávajícího znění dotčených částí Statutu s textem novým. Změny
jsou vyznačeny takto:
text kurzívou - nový text
přeškrtnutý text – text k odstranění

ČLÁNEK 3 - ZASTUPITELSTVO MĚSTA BRNA
[2] Zastupitelstvu města Brna je vyhrazeno:
b) vydávat územní plán a regulační plány opatřením obecné povahy, a to po projednání v samosprávných
orgánech městských částí, jejichž území je předmětnou územně plánovací dokumentací řešeno, ve smyslu
čl. 18 odst. 1 písm. c) tohoto Statutu; v případě uplatnění nesouhlasné připomínky až na základě
dohodovacího řízení,
ČLÁNEK 11 - ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI
[1] Zastupitelstvo městské části je orgánem městské části v oblasti samostatné působnosti. Jednání
zastupitelstva městské části upravuje jednací řád zastupitelstva městské části.
Zastupitelstvu městské části je tímto Statutem vyhrazeno:
c) přijímat usnesení k části územněplánovací dokumentace týkající se území příslušné městské části, která
má být předložena podle článku 3 odst. [2] písm. b) tohoto Statutu ke schválení Zastupitelstvu města Brna,
ÚZEMNÍ ROZVOJ A VÝSTAVBA
ČLÁNEK 18 - PŮSOBNOST MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ
[1] Samostatná působnost:
c) vyjadřují se k projednávaným územněplánovacím dokumentacím a územněplánovacím podkladům
pořizovaným městem
v rámci územně plánovací činnosti města mohou:
- prostřednictvím určeného člena Zastupitelstva města Brna participovat na přípravě územně
plánovací dokumentace nebo její změny a územně plánovacích podkladů, je-li v nich řešeno
území městské části. Městská část při tomto postupu jedná prostřednictvím starosty či jím
pověřené osoby,
- prostřednictvím Rady městské části, nevyhradí-li si tuto kompetenci Zastupitelstvo městské
části, uplatňovat:
- připomínky v zákonných lhůtách22) v jednotlivých fázích projednávání územněplánovacích
dokumentací pořizovaných městem, řešících jejich území; v případě, že město
prostřednictvím Odboru územního plánování a rozvoje MMB obdrží v rámci veřejného
projednání nesouhlasnou připomínku městské části, proběhne dohodovací řízení za
účasti určeného zastupitele, starosty či jím pověřené osoby, pořizovatele a zpracovatele
územně plánovací dokumentace či územně plánovacího podkladu. Výsledek
dohodovacího řízení je vždy součástí materiálů předkládaných Zastupitelstvu města Brna.
V případě sporu ohledně pořizované územněplánovací dokumentace ve smyslu čl. 3 odst.
2 písm. b) tohoto Statutu rozhoduje s konečnou platností Zastupitelstvo města Brna.
- podněty k územně plánovacím podkladům pořizovaným městem, řešícím jejich území, a
to v 60denní lhůtě od doručení oznámení pořizovatele o zahájení projednávání územně
plánovacího podkladu.“

