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ČÁST I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Článek 1
Vymezení zkratek a pojmů
(1) Pro účely tohoto organizačního řádu se stanovují následující zkratky:
a) ÚMČ BS – Úřad městské části Brno-střed;
b) Úřad – Úřad městské části Brno-střed;
c) MČ BS – statutární město Brno, městská část Brno-střed;
d) Statut – obecně závazná vyhláška statutárního města Brna, kterou se vydává Statut
města Brna, v platném znění;
e) OŘ – organizační řád;
f) RMČ BS – Rada městské části Brno-střed;
g) ZMČ BS – Zastupitelstvo městské části Brno-střed;
h) SNMČ BS – Správa nemovitostí městské části Brno-střed, p.o.
(2) Pod názvy užívanými v tomto organizačním řádu se blíže rozumí:
a) odbor – organizační jednotka ÚMČ BS, která je vytvořena k zajištění ucelených
okruhů činností s řadou odborně souvisejících činností, nebo za účelem snazšího
a komplexního řízení zpravidla jednoho či více oddělení, v jejichž působnosti
je několik předmětů činností;
b) oddělení – organizační jednotka ÚMČ BS, která je vytvořena k zajištění určité
skupiny činností zaměřených k jednomu předmětu činnosti; zpravidla spadá pod
příslušný odbor;
c) referát – nejnižší organizační jednotka ÚMČ BS, v jejímž čele může být vedoucí
referátu, je-li to vhodné a účelné;
d) vedoucí odboru – vedoucí zaměstnanec jmenovaný do funkce na příslušném
odboru ÚMČ BS;
e) vedoucí oddělení – vedoucí zaměstnanec pověřený funkcí na příslušném
oddělení ÚMČ BS;
f) vedoucí referátu – vedoucí zaměstnanec pověřený funkcí na příslušném referátu
ÚMČ BS;
g) zaměstnanec – pracovník (úředník či jiný pracovník) v pracovněprávním vztahu
ke statutárnímu městu Brnu – ÚMČ BS, zařazený do ÚMČ BS;
h) útvar – neutrální označení pro jakoukoliv blíže nespecifikovanou organizační
jednotku.
Článek 2
Úvodní ustanovení
(1) Úřad městské části města Brna, Brno-střed (dále jen „ÚMČ BS“ nebo „Úřad“)
je orgánem statutárního města Brna, městské části Brno-střed (dále jen „MČ BS“),
přičemž ve své činnosti se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), dalšími souvisejícími
obecně závaznými právními předpisy, obecně závaznou vyhláškou statutárního města
Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, v platném znění (dále jen
„Statut“), a v jejich mezích tímto organizačním řádem (dále též „OŘ“).
(2) ÚMČ BS sídlí na adrese Dominikánská 2, 601 69 Brno.
(3) Kromě svého hlavního sídla používá i detašovaná pracoviště na ul. Měnínské 4,
Husově 3 a Lipové 31.
(4) Hranice území městské části jsou vyznačeny na mapě, která je uložena na Odboru
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(5)

(6)

(7)
(8)
(9)

územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna a na Odboru dopravy a majetku
ÚMČ BS.
Městská část Brno-střed je tvořena:
a) celým katastrálním územím Stránice;
b) celým katastrálním územím Veveří;
c) celým katastrálním územím Město Brno;
d) celým katastrálním územím Staré Brno;
e) celým katastrálním územím Štýřice;
f) částí katastrálního území Pisárky;
g) částí katastrálního území Trnitá;
h) částí katastrálního území Zábrdovice;
i) částí katastrálního území Černá Pole.
Organizační řád určuje organizaci ÚMČ BS včetně jeho organizační struktury,
rozdělení pravomocí, zásady činnosti a řízení ÚMČ BS a jeho jednotlivých
organizačních jednotek a stanoví dělbu práce mezi nimi, rozsah pravomocí, povinností
a odpovědnosti vedoucích zaměstnanců.
Organizační řád ÚMČ BS je vnitřním předpisem MČ BS a je závazný pro všechny
osoby organizačně zařazené do struktury ÚMČ BS.
Organizační řád dále stanoví základní pravidla organizace práce, jejího řízení,
vymezení působnosti, pravomoci, odpovědnosti včetně součinnostních a informačních
vazeb a kontrolní činnosti.
Na organizační řád Úřadu navazují další vnitřní předpisy úřadu. OŘ nesmí být
v rozporu se zákonem o obcích, zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů, popř. s dalšími obecně závaznými předpisy a nesmí vybočit
z mezí pravomoci orgánu, který jej vydává.
Článek 3
Postavení a působnost Úřadu

(1) Úřad plní úkoly obce v samostatné i přenesené působnosti.
(2) V oblasti přenesené působnosti vykonává ÚMČ BS státní správu a plní úkoly
obecního úřadu, pověřeného obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou
působností v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obcích a Statutu,
s výjimkou věcí, které patří do působnosti Rady MČ BS (dále jen „RMČ BS“), komisí
nebo zvláštních orgánů.
(3) V oblasti samostatné působnosti ÚMČ BS plní úkoly, které mu uložilo Zastupitelstvo
MČ BS (dále jen „ZMČ BS“) nebo RMČ BS a rovněž pomáhá výborům zastupitelstva
a komisím rady v jejich činnosti, a to v souladu s jednacími řády těchto orgánů.
(4) Úřad vydává rozhodnutí podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„informační zákon“).
Článek 4
Organizace Úřadu
(1) Úřad tvoří starosta, místostarostové, tajemník úřadu a další zaměstnanci MČ BS
organizačně zařazení do ÚMČ BS. Zaměstnancem organizačně zařazeným do Úřadu
se rozumí zaměstnanec MČ BS, který zastává pracovní místo, uvedené v organizační
struktuře úřadu.
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(2) RMČ BS zřídila pro jednotlivé úseky činnosti jako organizační jednotky odbory
a samostatná oddělení Úřadu, jejichž názvy a pravomoci jsou uvedeny v další části
tohoto organizačního řádu.
(3) Samostatné oddělení je oddělení, které není v organizační struktuře úřadu zařazeno
pod některý z odborů Úřadu a je podřízeno přímo starostovi nebo tajemníkovi Úřadu.
(4) Garant útvaru ÚMČ BS dohlíží na činnost stanoveného útvaru (odboru nebo
oddělení). O rozdělení útvarů pod garanci jednotlivých členů vedení městské části
rozhoduje ZMČ BS.
(5) Organizační schéma Úřadu a jeho jednotlivých organizačních jednotek s vyznačením
vazeb nadřízenosti a podřízenosti je přílohou č. 2 tohoto organizačního řádu.
Článek 5
Systém řízení
(1) Řízení Úřadu je realizováno těmito řídícími stupni:
a) Zastupitelstvo městské části Brno-střed
je volený orgán, který rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti
MČ BS. Práva a povinnosti ZMČ BS vycházejí ze zákona o obcích, Statutu a dalších
příslušných legislativních norem. Jednání ZMČ BS upravuje Jednací řád ZMČ BS.
b) Rada městské části Brno-střed
je tvořena starostou, místostarosty a dalšími členy zvolenými ZMČ BS. Rada
je výkonným orgánem MČ BS v samostatné působnosti MČ BS. Práva a povinnosti
RMČ BS vycházejí ze zákona o obcích, Statutu a dalších příslušných legislativních
norem. RMČ BS může svěřit příslušnému odboru Úřadu zcela nebo zčásti
působnosti, které by jinak příslušely Radě. Jednání RMČ BS upravuje Jednací řád
RMČ BS.
c) Starosta městské části Brno-střed
je v čele ÚMČ BS a je přímo nadřízen tajemníkovi úřadu. Starostu MČ BS volí ZMČ
BS. Starosta je ze své činnosti odpovědný ZMČ BS. Starosta zastupuje MČ BS
navenek a má právo při významných příležitostech užívat závěsného odznaku
se státním znakem. Starosta řídí činnost na úseku přípravy k obraně a činnost v době
mimořádných opatření v území obvodu MČ BS. Starosta je na základě rozhodnutí
ZMČ BS garantem stanovených útvarů úřadu. Podrobněji jsou práva a povinnosti
starosty uvedeny v další části tohoto OŘ.
d) Místostarostové městské části Brno-střed
jsou voleni ZMČ BS ze svých členů a je stanoveno jejich pořadí. První místostarosta
zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu práv a povinností
a plní úkoly v oblastech, jimiž ho pověřilo ZMČ BS. Další místostarostové plní
úkoly, jimiž je pověřilo ZMČ BS a jsou na základě rozhodnutí ZMČ BS garanty
stanovených útvarů úřadu. Podrobněji jsou práva a povinnosti místostarostů popsány
v další části tohoto OŘ.
e) Členové ZMČ BS,
kteří plní úkoly, které náleží do jejich kompetence dle rozhodnutí ZMČ BS a dle
zákona o obcích, a to:
 uvolněný člen ZMČ BS - předseda Finančního výboru;
 uvolněný člen ZMČ BS - pro výstavbu a územní rozvoj;
 uvolněný člen ZMČ BS - pro věci legislativně-právní a informatiku;
 uvolněný člen ZMČ BS - pro kulturu, sport a turismus;
 neuvolněný člen ZMČ BS – pro věci sociální, zdravotní a národnostní
menšiny.
5

f) Tajemník úřadu městské části Brno-střed
je zaměstnancem ÚMČ BS. Řídí a kontroluje činnost zaměstnanců města zařazených
do úřadu (dále jen „pracovníci úřadu“) a není-li dále stanoveno jinak,
je pracovněprávně přímým nadřízeným vedoucích odborů, vedoucích samostatných
oddělení a pracovníků úřadu, kteří nejsou zařazeni do žádného odboru nebo jsou
zařazeni do samostatného oddělení úřadu, v jehož čele není vedoucí samostatného
oddělení. Tajemník je odpovědný za plnění úkolů úřadu v samostatné i přenesené
působnosti starostovi. Plní podle pokynů starosty a ve spolupráci s garanty útvarů
úřadu úkoly vyplývající z usnesení ZMČ BS a RMČ BS a další úkoly vyplývající
z jeho pracovní náplně prostřednictvím zaměstnanců a koordinuje činnost
zaměstnanců. Tajemník vydává vnitřní předpisy úřadu. Tajemník v souladu
s ustanovením § 15 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“) pověřuje oprávněné úřední osoby z řad zaměstnanců úřadu
k vedení řízení a provádění úkonů správního orgánu dle správního řádu. Pověření
provádí tajemník na návrh vedoucího příslušného odboru úřadu. Skutečnost,
že zaměstnanec je tajemníkem pověřenou oprávněnou úřední osobou, musí být vždy
uvedena v popisu práce zaměstnance, a to včetně rozsahu tohoto pověření.
g) Vedoucí odboru úřadu městské části Brno-střed
řídí a kontroluje činnost pracovníků úřadu zařazených do jeho odboru (dále jen
„pracovníci odboru“) a je jejich přímým nadřízeným. Vedoucí odboru odpovídá
tajemníkovi úřadu za činnost odboru. Práva a povinnosti vedoucích zaměstnanců
jsou stanoveny také Pracovním řádem ÚMČ BS.
h) Vedoucí oddělení úřadu městské části Brno-střed
řídí a kontroluje činnost pracovníků úřadu zařazených do jeho oddělení (dále jen
„pracovníci oddělení“). Vedoucí oddělení odpovídá za činnost oddělení vedoucímu
odboru, jehož je oddělení součástí; vedoucí samostatného oddělení odpovídá
za činnost samostatného oddělení starostovi nebo tajemníkovi úřadu.
i) Vedoucí referátu úřadu městské části Brno-střed
řídí a kontroluje činnost pracovníků zařazených do jeho referátu (dále jen
„pracovníci referátu“). Vedoucí referátu odpovídá za činnost referátu vedoucímu
oddělení, jehož je referát součástí.
j) Jmenovanými funkcemi jsou: tajemník úřadu, vedoucí odborů (vedoucí
samostatných oddělení), vedoucí oddělení v rámci jednotlivých odborů a vedoucí
referátů v rámci jednotlivých oddělení. Vedoucí odborů ÚMČ BS jmenuje
a odvolává na návrh tajemníka úřadu RMČ BS v souladu se zákonem
č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o úřednících ÚSC“). Vedoucí
oddělení a vedoucí referátů jmenuje tajemník. Osoby zastávající jmenované funkce
jsou vedoucími zaměstnanci úřadu.
Článek 6
Vnitřní předpisy
(1) Pro uplatnění jednotného systému řízení uvnitř Úřadu jsou vydávány vnitřní předpisy.
(2) Základní vnitřní předpisy jsou vymezeny dokumentem Řízení vnitřních předpisů.
Článek 7
Porada vedení městské části (starosty)
(1) Poradu vedení městské části svolává a řídí starosta MČ BS v jeho nepřítomnosti první
místostarosta MČ BS.
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(2) Porady vedení městské části se účastní starosta, místostarostové, tajemník Úřadu
a případní hosté přizvaní k jednání.
(3) Z jednání porady může být pořízen zápis s vymezením úkolů pro jednotlivé účastníky
porady.
Článek 8
Porada vedoucích pracovníků úřadu (tajemníka)
(1) Pravidelně, zpravidla po jednání rady nebo zastupitelstva, se koná porada vedoucích
pracovníků úřadu, které se účastní tajemník úřadu, vedoucí odborů a samostatných
oddělení úřadu, případně starosta, místostarostové a další přizvané osoby (např. ředitelé
příspěvkových organizací).
Článek 9
Zásady spolupráce
(1) Jednotlivé odbory se při své činnosti vzájemně informují a spolupracují. V případě
nutné koordinace činností nebo stanovisek jednotlivých odborů je koordinátorem
tajemník nebo jím pověřený zaměstnanec. Spory vzniklé mezi odbory
při zabezpečování pracovních úkolů řeší vzájemně zúčastnění vedoucí odborů.
Nedojde-li k dohodě mezi nimi, rozhodne ve sporu tajemník.
(2) Organizační jednotky Úřadu jsou povinny, v rozsahu své působnosti a v souladu
s právními předpisy, si vzájemně poskytovat potřebné informace, stanoviska
a vyjádření a projednávat společně záležitosti vyžadující součinnost více
organizačních jednotek Úřadu. Přiměřeně tyto zásady platí pro vztahy organizačních
jednotek Úřadu a Úřadu jako celku k Městské policii Brno, organizačním složkám
MMB či statutárního města Brna.
(3) Informace lze poskytovat pouze tehdy, nebrání-li jejich poskytnutí zákony upravující
mlčenlivost anebo zákaz jejich zveřejnění.
(4) Povinností každého zaměstnance Úřadu je poskytnout součinnost při poskytování
informací podle informačního zákona a podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu
na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, vztahujících
se k jeho působnosti.
Článek 10
Organizační jednotky ÚMČ BS
(1) RMČ BS zřídila tyto odbory, oddělení a referáty:
• Oddělení vnitřního auditu a kontroly
 Kancelář starosty a vnějších vztahů
• Oddělení sekretariát starosty
• Oddělení vnějších vztahů
 Kancelář tajemníka
 Odbor právní a organizační
• Oddělení právní
• Oddělení přestupkové
• Oddělení personální a mzdové
 Odbor matrika
• Oddělení matrika
• Oddělení zvláštní matrika
 Odbor informatika
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• Oddělení informační systémy
• Oddělení podatelny
 Odbor ekonomický
• Oddělení financování a rozpočtu
• Oddělení účtárna
 Odbor bytový
• Oddělení nájmu bytů a nebytových prostor
• Oddělení právní a správy pohledávek
 Odbor investiční a správy bytových domů
• Oddělení investic
• Oddělení správy bytových domů
• Oddělení správy budov
 Odbor sociální a zdravotní
• Oddělení péče o dospělé
• Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
 Referát sociálně-právní ochrany dětí I
 Referát sociálně-právní ochrany dětí II
 Referát sociálně-právní ochrany dětí III
 Referát sociálně-právní ochrany dětí IV
• Oddělení pečovatelské služby
 Odbor školství, sportu, kultury a mládeže
• Oddělení technicko-ekonomické
• Oddělení organizačně-právní
 Odbor životního prostředí
• Oddělení odpadového hospodářství
• Oddělení péče o veřejnou zeleň
• Oddělení čistoty komunikací
 Stavební úřad
• Oddělení územního řízení
• Oddělení stavebního řádu
• Oddělení reklam a jiných staveb dočasných
• Oddělení právní a organizační
 Odbor dopravy a majetku
• Oddělení majetku
• Oddělení dopravy
• Oddělení obchodu
(2) Pracovní náplně jednotlivých zaměstnanců jsou stanoveny vedoucími odborů
po schválení tajemníkem. Pracovní náplň zaměstnance nezařazeného do odboru,
příp. zařazeného do samostatného oddělení, stanovuje přímo tajemník nebo starosta.
(3) Grafické vyjádření organizačního uspořádání odborů, oddělení a referátů Úřadu
je uvedeno v příloze č. 3 tohoto organizačního řádu.
ČÁST II.
VEDENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI A POPISY ČINNOSTÍ
Článek 11
Starosta MČ BS
(1) Starostu volí ZMČ BS a tomu je také ze své činnosti odpovědný.
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(2) Zastupuje MČ BS navenek a má právo při významných příležitostech používat
závěsného odznaku se státním znakem.
(3) Zastupuje statutární město Brno, městskou část Brno-střed při podepisování podání
k soudům a jiným státním orgánům všech stupňů ve věcech týkajících se kompetencí
v oblasti státní správy a samosprávy v rozsahu svěřeném MČ BS Statutem.
(4) Svolává a řídí jednání ZMČ BS.
(5) Připravuje, svolává a řídí jednání RMČ BS.
(6) Podepisuje zápisy a usnesení z jednání ZMČ BS a RMČ BS, nepodepisuje-li je první
místostarosta.
(7) Podepisuje smluvní dokumenty (smlouvy a jejich případné dodatky a dohody a jejich
případné dodatky) za MČ BS na základě příslušného usnesení RMČ BS a nebo ZMČ
BS.
(8) Pozastavuje výkon usnesení RMČ BS v otázkách samostatné působnosti MČ BS,
má-li za to, že je nesprávné. Věc předkládá k rozhodnutí nejbližšímu zasedání
ZMČ BS.
(9) Plní úkoly uložené ZMČ BS a RMČ BS.
(10) Předkládá Radě města Brna materiály určené k projednání v Radě a Zastupitelstvu
města Brna.
(11) Přezkoumává námitky proti rozhodnutí zadavatele v průběhu veřejných soutěží
dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
a při zadání veřejné zakázky, je-li hrazena z rozpočtu MČ BS.
(12) V případech stanovených zvláštními zákony zřizuje pro výkon přenesené působnosti
zvláštní orgány, jmenuje a odvolává jejich členy.
(13) Řídí činnosti na úseku obrany státu, krizového řízení, integrovaného záchranného
systému, hospodářských opatření pro krizové stavy v době příprav i při krizových
stavech v MČ BS.
(14) V přenesené působnosti zajišťuje připravenost městské části na řešení krizových
situací a v době krizového stavu plní následující povinnosti: Zabezpečuje varování
osob, nacházejících se na území MČ BS před hrozícím nebezpečím, nařizuje
a organizuje evakuaci osob z ohroženého území MČ BS, organizuje činnost městské
části v podmínkách nouzového přežití obyvatel MČ BS, je oprávněn požádat
právnické a fyzické osoby o poskytnutí dobrovolné pomoci, plní úkoly a opatření
uvedené v krizovém plánu Jihomoravského kraje, zajišťuje organizaci dalších
nezbytných opatření dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně
některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.
(15) Odpovídá za připravenost MČ BS k řešení krizových situací, za údržbu a provoz
informačních a komunikačních prostředků a pomůcek krizového řízení. K řešení
krizových situací může zřídit krizový štáb MČ BS jako svůj pracovní orgán.
(16) Při nebezpečí z prodlení při krizových stavech je oprávněn uložit povinnost
poskytnout věcné prostředky právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám.
(17) Za stavu nebezpečí může v samostatné působnosti v území, pro které byl vyhlášen
stav nebezpečí, uložit právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě mající místo
podnikání nebo sídlo podniku či jeho organizační složky v územním obvodu MČ BS
povinnost: dodávat výrobky, práce nebo služby, které jsou předmětem jeho činnosti
nebo podnikání, a to v přiměřeném množství, skladovat ve svých prostorách materiál
určený pro překonání stavu nebezpečí a odstranění jeho následků, nebo toto
skladování strpět, přemístit dopravní nebo mechanizační prostředky, jakož i výrobní
či provozní prostředky movité povahy a zásoby na určené místo.
(18) Při provádění záchranných a likvidačních prací v samostatné působnosti: zajišťuje
varování osob nacházejících se na území městské části před hrozícím nebezpečím,
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organizuje v dohodě s velitelem zásahu nebo s primátorem města Brna evakuaci osob
z ohroženého území městské části, organizuje činnost městské části v podmínkách
nouzového přežití obyvatel městské části, je oprávněn v mezích své působnosti
kontrolovat dodržování zákona o integrovaném záchranném systému a předpisů
vydaných k jeho provedení.
(19) V případě krizového stavu plní povinnosti uvedené ve Statutu.
(20) Ukládá právnickým osobám povinnost poskytnout osobní a věcnou pomoc
při odstraňování následků živelné pohromy nebo jiné mimořádné události, hrozí-li
nebezpečí z prodlení. Bezodkladně informuje RMČ BS o nařízených opatřeních.
(21) Při mimořádných situacích plní působnost zadavatele veřejných zakázek malého
rozsahu ve smyslu příslušné směrnice o zadávání veřejných zakázek.
(22) Zastupuje město v územních řízeních na území MČ BS s tím, že pro vydání
stanoviska MČ BS k územnímu řízení si vyžádá stanovisko uvolněného člena ZMČ
BS pro územní plán a rozvoj obce.
(23) Svolává a řídí poradu vedení městské části.
(24) Ukládá úkoly Městské policii Brno k zabezpečení pořádku na území MČ BS (revíru)
v souladu se Statutem.
(25) Spolupracuje s Policií ČR na území MČ BS.
(26) Vydává pokyny starosty v souladu s platnými právními předpisy.
(27) Plní úkoly vyplývající z volebních zákonů.
(28) Přijímá prohlášení snoubenců, že spolu vstupují do manželství.
(29) Odpovídá za zajištění účetního auditu a prověření hospodaření MČ BS.
(30) Kromě oblastí svěřených na základě rozhodnutí ZMČ BS, podléhají starostovi
MČ BS také veškeré oblasti, které nejsou ZMČ BS svěřeny jinému místostarostovi
či uvolněnému členu ZMČ BS.
(31) Koordinuje práci komisí RMČ BS v samostatné působnosti v jemu svěřených
nebo podléhajících oblastech.
(32) Předkládá ZMČ BS a RMČ BS materiály k projednání v oblastech ve smyslu
odst. 31 tohoto článku.
(33) Ve smyslu ust. § 1543 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“) starosta za přítomnosti dvou svědků zaznamená
poslední vůli zůstavitele, který se nachází na území městské části, je-li důvodná obava,
že by zůstavitel zemřel dříve, než by mohl pořídit závěť ve formě veřejné listiny.
Článek 12
První místostarostka
(1) Zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu jeho práv a povinností.
(2) Spolupodepisuje všechny písemnosti, kde je předepsán podpis dalšího radního.
(3) Zúčastňuje se porad vedení městské části.
(4) Užívá, při významných příležitostech, závěsného odznaku se státním znakem
v zastoupení starosty.
(5) Předkládá ZMČ BS a RMČ BS materiály k projednání v jí svěřených oblastech.
(6) Koordinuje práci komisí RMČ BS v jí svěřených oblastech v samostatné působnosti
na základě rozhodnutí Rady MČ BS.
(7) Zastupuje MČ BS při jednáních v jí svěřených oblastech.
(8) Iniciuje vydání pokynů starosty, týkajících se jí svěřených oblastí.
(9) Parafuje před podpisem starosty veškeré dokumenty, týkající se jí svěřených oblastí.
(10) Plní další úkoly uložené ZMČ BS a RMČ BS.

10

Článek 13
V pořadí druhý místostarosta
(1) Spolupodepisuje všechny písemnosti, kde je předepsán podpis dalšího radního,
v případě nepřítomnosti prvního, třetího a čtvrtého místostarosty, na základě pověření
RMČ BS.
(2) Zúčastňuje se porad vedení městské části.
(3) Předkládá ZMČ BS a RMČ BS materiály k projednání v jemu svěřených oblastech.
(4) Koordinuje práci komisí RMČ BS v samostatné působnosti v jemu svěřených
oblastech.
(5) Zastupuje MČ BS při jednáních v jemu svěřených oblastech.
(6) Iniciuje vydání pokynů starosty, týkajících se jemu svěřených oblastí.
(7) Parafuje před podpisem starosty veškeré dokumenty, týkající se jemu svěřených
oblastí.
(8) Plní další úkoly uložené ZMČ BS a RMČ BS.
Článek 14
V pořadí třetí místostarostka
(1) Spolupodepisuje všechny písemnosti, kde je předepsán podpis dalšího radního,
v případě nepřítomnosti prvního, druhého a čtvrtého místostarosty, na základě
pověření RMČ BS.
(2) Zúčastňuje se porad vedení městské části.
(3) Předkládá ZMČ BS a RMČ BS materiály k projednání v jí svěřených oblastech.
(4) Koordinuje práci komisí RMČ BS v samostatné působnosti v jí svěřených oblastech.
(5) Zastupuje MČ BS při jednáních v jí svěřených oblastech.
(6) Iniciuje vydání pokynů starosty, týkajících se jí svěřených oblastí.
(7) Parafuje před podpisem starosty veškeré dokumenty, týkající se jí svěřených oblastí.
(8) Plní další úkoly uložené ZMČ BS a RMČ BS.
Článek 15
V pořadí čtvrtý místostarosta (neuvolněný)
(1) Spolupodepisuje všechny písemnosti, kde je předepsán podpis dalšího radního,
v případě nepřítomnosti prvního, druhého a třetího místostarosty, na základě pověření
RMČ BS.
(2) Zúčastňuje se porad vedení městské části.
(3) Předkládá ZMČ BS a RMČ BS materiály k projednání v jemu svěřených oblastech.
(4) Koordinuje práci komisí RMČ BS v samostatné působnosti v jemu svěřených
oblastech.
(5) Zastupuje MČ BS při jednáních v jemu svěřených oblastech.
(6) Iniciuje vydání pokynů starosty, týkajících se jemu svěřených oblastí.
(7) Parafuje před podpisem starosty veškeré dokumenty, týkající se jemu svěřených
oblastí.
(8) Plní další úkoly uložené ZMČ BS a RMČ BS.
Článek 16
Uvolněný člen ZMČ BS – předseda finančního výboru
(1) Řídí činnost Finančního výboru ZMČ BS.
(2) Zabezpečuje samosprávnou kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky
MČ BS.
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(3) Plní další úkoly, jimiž ho pověřilo ZMČ BS.
Článek 17
Uvolněný člen ZMČ BS pro výstavbu a územní rozvoj
(1) Je členem Komise výstavby, územního rozvoje a strategického plánování RMČ BS.
(2) Zabezpečuje konkrétní úkoly v oblasti výstavby a územního rozvoje.
(3) Plní další úkoly, jimiž ho pověřila RMČ BS, příp. ZMČ BS.
Článek 18
Uvolněný člen ZMČ BS pro věci legislativně-právní a informatiku
(1) Vykonává funkci místopředsedy Komise legislativní a organizační RMČ BS.
(2) Zabezpečuje konkrétní úkoly v oblasti legislativně-právní a informatiky.
(3) Plní další úkoly, jimiž ho pověřila RMČ BS, příp. ZMČ BS.
Článek 19
Uvolněný člen ZMČ BS pro kulturu, sport a turismus
(1) Vykonává funkci místopředsedy Komise mládeže, kultury a sportu RMČ BS.
(2) Zabezpečuje konkrétní úkoly v oblasti kultury, sportu a turismu.
(3) Plní další úkoly, jimiž ho pověřila RMČ BS, příp. ZMČ BS.
Článek 20
Neuvolněný člen ZMČ BS pro věci sociální, zdravotní a národnostní menšiny
(1) Zabezpečuje konkrétní úkoly v samostatné působnosti v oblasti sociální, zdravotní
a v oblasti národnostních menšin.
(2) Plní další úkoly, jimiž ho pověřila RMČ BS, příp. ZMČ BS.
Článek 21
Tajemník ÚMČ BS
(1) Tajemníka ÚMČ BS jmenuje a odvolává se souhlasem tajemníka Magistrátu města
Brna starosta MČ BS. Tajemník je zaměstnancem městské části zařazeným
do ÚMČ BS. Ze své činnosti v oblasti samostatné i přenesené působnosti
je odpovědný starostovi MČ BS.
(2) Zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny
RMČ BS.
(3) Zabezpečuje plnění usnesení ZMČ BS a RMČ BS.
(4) Zúčastňuje se jednání ZMČ BS a RMČ BS s hlasem poradním.
(5) Zúčastňuje se porad vedení městské části.
(6) Odpovídá za organizační zabezpečení jednání ZMČ BS a RMČ BS.
(7) Organizuje, řídí a kontroluje činnost zaměstnanců statutárního města Brna zařazených
do ÚMČ BS.
(8) Stanovuje platy zaměstnanců statutárního města zařazených do ÚMČ BS
podle zvláštních předpisů.
(9) Navrhuje organizační schéma ÚMČ BS, které je součástí OŘ a předkládá
je k projednání a schválení RMČ BS.
(10) Schvaluje funkční schéma ÚMČ BS.
(11) Schvaluje popisy funkcí zaměstnanců města zařazených do ÚMČ BS.
(12) Řídí personální rozvoj ÚMČ BS.
(13) Vykonává funkci statutárního orgánu zaměstnavatele v pracovně právních vztazích
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a podepisuje všechny právní úkony z nich plynoucí.
(14) Vydává spisový řád, skartační řád, pracovní řád a další vnitřní předpisy.
(15) Řídí protipožární zabezpečení ÚMČ BS.
(16) Při provádění záchranných a likvidačních prací během řešení krizových situací plní
pokyny starosty a úkoly směrem k vnitřnímu chodu ÚMČ BS – požární ochrana,
obrana, civilní ochrana obyvatelstva.
(17) Odpovídá za vytváření podmínek pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
(18) Zúčastňuje se jako zástupce zaměstnavatele kolektivního vyjednávání s odborovou
organizací a podepisuje za ÚMČ BS kolektivní smlouvu.
(19) Připravuje, svolává a řídí poradu vedoucích pracovníků ÚMČ BS.
(20) Rozhoduje v působnosti zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o právu shromažďovacím“), zejména o zákazu,
rozpuštění nebo ukončení konání shromáždění na území MČ BS, pokud je dán
zákonný důvod.
ČÁST III.
ÚTVARY MĚSTSKÉ ČÁSTI A POPISY ČINNOSTÍ
Článek 22
Oddělení vnitřního auditu a kontroly
Je přímo řízeno starostou městské části.
V samostatné působnosti
(1) Sestavuje střednědobé a roční plány interního auditu a předkládá je k posouzení
a schválení starostovi.
(2) Identifikuje, prověřuje a hodnotí rizika spojená s řízením a správou ÚMČ BS
a sleduje, zda jsou tato rizika včas rozpoznávána a zda jsou přijímána odpovídající
opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění.
(3) Prověřuje, zda jsou plněna provozní a finanční kritéria pro zajištění ochrany veřejných
prostředků proti nehospodárnému, neúčelnému a neefektivnímu nakládání s nimi.
(4) Prověřuje a pravidelně nejméně jednou ročně hodnotí účinnost zavedeného vnitřního
kontrolního systému a systému finanční kontroly
(5) Pravidelně kontroluje a prověřuje, zda jsou v rámci ÚMČ BS dodržovány příslušné
právní předpisy, přijatá opatření a veškeré interní řídící a organizační normy.
(6) Předkládá starostovi zprávy o zjištěných skutečnostech.
(7) Zpracovává roční hodnotící zprávu o stavu a výkonu řídící kontroly a interního auditu.
(8) Poskytuje ve své působnosti konzultační činnost řídícím a výkonným složkám
ÚMČ BS.
(9) Zabezpečuje následnou veřejnosprávní kontrolu při vyúčtování neinvestičních
transferů poskytnutých z rozpočtu MČ BS.
(10) Zabezpečuje následnou veřejnosprávní kontrolu na místě u příspěvkových
organizací, které jsou v působnosti MČ BS a následnou kontrolu nápravných opatření.
(11) Provádí kontrolu dodržování smluv uzavíraných se třetími osobami.
V přenesené působnosti
(1) Provádí výkon vnitřní kontroly veřejné správy v přenesené působnosti,
zejména kontrolních prověrek na postup, chování či nečinnost u jednotlivých odborů
MČ BS.
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Článek 23
Kancelář starosty a vnějších vztahů
23.1. Oddělení sekretariát starosty
V samostatné působnosti
(1) Plní úkoly uložené starostou.
(2) Zajišťuje organizaci porad vedení a využití zasedacích místností Úřadu.
(3) Podílí se na zajišťování spisové služby ÚMČ BS; vede centrální registr smluv.
(4) Eviduje a koordinuje řešení úkolů uložených starostovi MČ BS RMČ BS a ZMČ BS,
zabezpečuje jejich plnění.
(5) Zajišťuje a koordinuje zpracování materiálů předkládaných RMČ BS a ZMČ BS
z úrovně starosty MČ BS.
(6) Provádí dle pokynů starosty MČ BS, ve stanovených případech, analytickou činnost
ve věcech řešených či odesílaných z úrovně starosty, příp. z úrovně odboru.
(7) Plní všechny úkoly sekretariátu související s výkonem funkce starosty MČ BS,
tj. např. vede protokol došlé pošty, zajišťuje vnitřní i vnější korespondenci, eviduje
a sleduje plnění úkolů a pokynů uložených starostou MČ BS apod. Vyřizuje podání,
stížnosti a podněty adresované starostovi MČ BS, případně je na základě rozhodnutí
starosty postupuje k vyřízení místostarostům či uvolněným členům ZMČ BS dle jejich
rezortní příslušnosti, případně tajemníkovi či odborům ÚMČ BS.
(8) Vede časový plán starosty MČ BS, zajišťuje organizaci jeho pracovního programu.
(9) Zajišťuje v součinnosti s Oddělením vnějších vztahů, po stránce organizační
a společenské, přijetí návštěv u starosty MČ BS.
(10) Zajišťuje přípravu a organizuje průběh jednání vedených na úrovni starosty MČ BS,
organizuje jeho účast na významných událostech městské části, statutárního města
Brna, kulturních, společenských a jiných akcích.
(11) Zajišťuje účast starosty MČ BS na stanovených akcích a v případě účasti dalšího
zástupce městské části zabezpečuje vzájemnou koordinaci.
(12) Zajišťuje kompletaci materiálů určených k projednání ve vedení městské části,
včetně zpracování zápisů, sleduje plnění zadaných úkolů.
(13) Shromažďuje podněty občanů starostovi MČ BS podané při jejich osobních
návštěvách sekretariátu, zajišťuje jejich předání, případně podává informace o věcné
příslušnosti daného podnětu jinému odboru ÚMČ BS a v těchto případech směřuje
občany na odborné zaměstnance ÚMČ BS.
(14) Řídí a kontroluje čerpání rozpočtu Kanceláře starosty a vnějších vztahů.
(15) Zajišťuje pro uvolněné členy samosprávy, případně další osoby, pro potřeby městské
části dopravu přidělenými služebními vozidly a plánuje jejich efektivní využití.
(16) Zajišťuje občerstvení pro zasedání RMČ BS a ZMČ BS.
(17) Zajišťuje správu a realizaci projektu Bezpečný střed, koordinaci s projekty prevence
kriminality města Brna, připravenost MČ BS v rámci krizového řízení.
V přenesené působnosti
(1) Podílí se na plnění úkolů, spojených s mobilizačními přípravami státu a civilní
ochrany.
(2) Řídí činnosti v oblasti obrany a ochrany obyvatelstva.
(3) V oblasti integrovaného záchranného systému zajišťuje připravenost na mimořádné
události, podílí se na provádění záchranných a likvidačních prací a na ochraně
obyvatelstva a zajišťuje provoz úložišť materiálu civilní ochrany.
(4) V oblasti krizového řízení zajišťuje připravenost městské části na řešení krizových
situací a je povinna zajistit provedení krizových opatření ve svých podmínkách
při vyhlášení nouzového stavu nebo stavu nebezpečí.
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(5) V oblasti integrovaného záchranného systému organizuje přípravu na mimořádné
události, podílí se na provádění záchranných a likvidačních prací s integrovaným
záchranným systémem, zajišťuje varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím
nebezpečím, hospodaří s majetkem civilní ochrany, poskytuje hasičskému
záchrannému sboru (dále jen „HZS“) podklady a informace potřebné ke zpracování
Havarijního plánu města Brna nebo vnějšího havarijního plánu, podílí se na zajištění
nouzového přežití obyvatel, seznamuje právnické a fyzické osoby a organizační složky
na svém území s charakterem možného ohrožení, s připravenými záchrannými
a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva.
(6) V oblasti krizového řízení organizuje přípravu na krizové situace,
zpracovává plán činnosti orgánů MČ BS při vzniku mimořádné události,
poskytuje HZS podklady a informace potřebné ke zpracování Krizového plánu kraje,
shromažďuje údaje o počtu a totožnosti osob, které v době krizového stavu přechodně
změnily pobyt a nachází se na správním území městské části, a předává tyto údaje
krajskému úřadu a do ústřední evidence o přechodných změnách pobytu osob, podílí
se na zajištění veřejného pořádku na svém území, seznamují právnické a fyzické
osoby a organizační složky na svém území s charakterem možného ohrožení
s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení.
(7) V oblasti obrany státu plní úkoly a poskytuje údaje pro zabezpečení obrany státu
podle pokynů Magistrátu města Brna nebo krajského úřadu, zabezpečuje dodání
určených věcných prostředků pro potřeby zajišťování obrany státu podle rozhodnutí
města, zabezpečuje výběr a povolání fyzických osob k pracovním výpomocím
nebo k pracovním povinnostem pro potřeby obrany státu podle rozhodnutí města, plní
úkoly spojené s prověřením opatření pro zabezpečení obrany státu podle rozhodnutí
města, organizuje přípravu občanů k obraně státu, poskytuje potřebnou pomoc
při evakuaci obyvatel, zajišťuje úkoly spojené s brannou povinností občanů.
23.2. Oddělení vnějších vztahů
V samostatné působnosti
(1) Zajišťuje komunikaci s médii, a to prostřednictvím tiskového mluvčího v rozsahu:
a) poskytuje médiím běžné servisní informace o činnosti a chodu ÚMČ BS,
o přijatých usneseních RMČ BS a ZMČ BS, o akcích radnice MČ BS pro veřejnost
a o činnosti příspěvkových organizací, zřízených MČ BS;
b) připravuje podklady pro tiskové zprávy a po jejich schválení starostou MČ BS
zajišťuje jejich následné rozeslání;
c) připravuje podklady pro uvolněné představitele samosprávy MČ BS pro aktuální
a průběžné zodpovídání dotazů médií;
d) zajišťuje svolání, pořádání a moderování tiskových konferencí.
(2) Provádí mediální monitoring
(3) Zajišťuje vydávání Zpravodaje MČ BS. Konečnou podobu Zpravodaje MČ BS
předkládá k projednání a schválení redakční radě Zpravodaje MČ BS.
(4) Pořizuje fotodokumentaci dění na radnici MČ BS.
(5) Připravuje propagační a informační texty a materiály pro potřeby MČ BS a ÚMČ BS.
Předkládá je ke schválení starostovi MČ BS, případně příslušným místostarostům
MČ BS nebo tajemníkovi ÚMČ BS.
(6) Podílí se na správě oficiálních webových stránek MČ BS, a to:
a) na základě usnesení RMČ BS zajišťuje provedení komplexních strukturálních,
programátorských a grafických změn oficiální webové prezentace MČ BS;
b) v součinnosti s Odborem informatiky provádí a zajišťuje programátorské, grafické
a obsahové úpravy a aktualizace webových stránek MČ BS, a to na základě
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požadavků starosty, tajemníka, vedoucích odborů, vedoucích samostatných
oddělení ÚMČ BS a uvolněných představitelů samosprávy MČ BS;
c) zveřejňuje pozvánku na připravované zasedání ZMČ BS a materiály určené
k projednání;
d) provádí a zodpovídá za administraci a aktualizaci celkového obsahu aplikace
webových stránek MČ BS, s výjimkou částí, které přímo spravuje jiný odbor;
e) provádí stylistickou kontrolu textů před jejich zveřejněním;
f) navrhuje a kontroluje pravidla provozu webových stránek MČ BS;
g) zajišťuje administraci infoservisu ÚMČ BS prováděného prostřednictvím
elektronických newsletterů nebo SMS zpráv;
h) zajišťuje správu oficiálních profilů MČ BS na sociálních sítích a správu mobilních
a webových aplikací.
(7) Koordinuje self-promotion radnice (zadávání výroby a dodávání bannerů partnerům
radnice a akcí, provoz infostánku radnice na akcích pro veřejnost, provoz systému
vývěsek a nástěnek v budovách městské části).
(8) Zajišťuje jednotný vizuální styl tiskovin radnice (informační materiály, brožury,
novoročenky, reprezentační kalendáře apod.), spolupracuje při pořizování
hlavičkových papírů, vizitek apod.
(9) Spolupracuje při pořádání akcí MČ BS.
(10) Spolupracuje s příspěvkovými organizacemi, zřízenými MČ BS, a to v oblastech:
a) propagace;
b) pořádání akcí pro veřejnost.
(11) Komunikuje s reklamními, public relations a produkčními agenturami a tiskárnami.
(12) Navrhuje starostovi MČ BS odpovídající strategie v oblastech veřejných vztahů,
iniciuje konání společenských, kulturních, sportovních a jiných akcí v rámci MČ BS
a radnice MČ BS.
(13) Koordinuje projekty radnice v působnosti Kanceláře starosty a vnějších vztahů,
spolupracuje při prezentaci a marketingu projektů v působnosti ostatních odborů
ÚMČ BS.
(14) Koordinuje za MČ BS spolupráci v oblasti rozvoje cestovního ruchu se statutárním
městem Brnem a orgány Magistrátu města Brna.
(15) Zajišťuje a koordinuje spolupráci s partnerskými městy a jejich městskými částmi
a související akce.
Článek 24
Kancelář tajemníka
(1) Připravuje a zpracovává dle pokynů tajemníka potřebné materiály.
(2) Navrhuje organizaci a dělbu činností.
(3) Plní administrativní a organizační servis pro tajemníka ÚMČ BS
a) pořizuje zápisy z jednání;
b) připravuje podklady k jednání a na základě pokynů tajemníka se jich účastní.
(4) Vykonává správu agendy záštit MČ BS nad konáním společenských, kulturních,
sportovních a jiných akcí.
(5) Zajišťuje udělování záštit MČ BS a prezentaci takto podpořených akcí na CLV
na území městské části.

16

Článek 25
Odbor právní a organizační
25.1. Oddělení právní
V samostatné působnosti
(1) Vytváří a spravuje ucelenou soustavu organizačních a řídících norem.
(2) Zpracovává, ve spolupráci s odbornými útvary, organizační řád a ostatní vnitřní
předpisy.
(3) Kontroluje popisy funkcí z hlediska jejich souladu s organizačním řádem a platnými
vnitřními předpisy.
(4) Vede kompletní soubor vnitřních předpisů.
(5) Koordinuje připomínkové řízení k vyhláškám statutárního města Brna.
(6) Provádí kontrolní činnost dodržování pracovněprávních předpisů na základě pokynů
tajemníka.
(7) Zabezpečuje agendu stížností, oznámení a podnětů v souladu se zákonem o obcích
a zajišťuje vyřizování petic; vede centrální evidenci výše uvedeného.
(8) Zabezpečuje agendu poskytování informací podle informačního zákona a odpovídá
za zpracování podkladů o činnosti MČ BS za předcházející kalendářní rok a jejich
předložení Magistrátu města Brna pro zpracování a zveřejnění výroční zprávy
o činnosti MČ BS v oblasti poskytování informací.
(9) Koordinuje dodržování zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v rámci ÚMČ BS.
(10) Poskytuje právní asistenci na zasedáních RMČ BS a ZMČ BS a na vyžádání
a po předchozím projednání s tajemníkem i na zasedání výborů ZMČ BS či komisí
RMČ BS.
(11) Kontroluje formální a právní správnost usnesení navrhovaných k přijetí v rámci
jednání ZMČ BS a RMČ BS, provádí kontrolu úplnosti titulního listu.
(12) Kontroluje formální a právní správnost podkladů k usnesením v rámci jednání
ZMČ BS a RMČ BS předkládaných útvary, v rámci kterých není zřízeno funkční
místo právníka, případně není toto místo obsazeno, nebo není zajištěn výkon činnosti
v rámci tohoto místa (čerpání řádné dovolené, nemocenská, mateřská dovolená apod.)
příslušným pracovníkem (především navrhovaných smluv, dodatků ke smlouvám
apod.)
(13) Kontroluje formální a právní správnost zápisů ze ZMČ BS a RMČ BS včetně
jednotlivých usnesení.
(14) Kontroluje formální a právní správnost smluv, schválených ZMČ BS či RMČ BS
a určených k podpisu starostovi MČ BS, předkládaných útvary, v rámci kterých není
zřízeno funkční místo právníka, případně není toto místo obsazeno, nebo není zajištěn
výkon činnosti v rámci tohoto místa (čerpání řádné dovolené, nemocenská, mateřská
dovolená apod.) příslušným pracovníkem.
(15) Připravuje vnitřní předpisy spadající do jeho kompetence.
(16) Zajišťuje právní servis pro starostu MČ BS.
(17) Zajišťuje kompletní právní servis pro MČ BS a ÚMČ BS vyjma odborů s vlastním
nebo určeným právním oddělením či právníkem; spolupracuje a zajišťuje komunikaci
a součinnost s případnými externími právními subjekty spolupracujícími s MČ BS.
(18) Podává za MČ BS žaloby a další návrhy a podání k soudům či správním úřadům
popř. zpracovává podklady pro podávání těchto žalob externími advokáty.
(19) Zastupuje statutární město Brno, městskou část Brno-střed v řízení před soudy
a správními úřady, popř. připravuje podklady pro toto zastupování externími advokáty
s výjimkou případů, kdy je k zastupování určen tímto organizačním řádem jiný odbor.
(20) Připravuje podklady k projednání postihu právnických osob a podnikatelů
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za porušení obecně závazných vyhlášek města Brna dle § 58 zákona o obcích v oblasti
rušení nočního klidu. Zpracované materiály předkládá k rozhodnutí RMČ BS.
(21) Vyřizuje oznámení o pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních
podniků, tanečních zábav a diskoték, dle obecně závazné vyhlášky statutárního města
Brna č. 20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání veřejnosti přístupných
sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku.
(22) Zabezpečuje organizačně správní řízení o udělení výjimky dle obecně závazné
vyhlášky města Brna č. 20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh
a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění
veřejného pořádku. Zpracované materiály předkládá k rozhodnutí RMČ BS.
(23) Vykonává funkci opatrovníka účastníka řízení ve správním řízení vedeném Odborem
sociálním a zdravotním ve věci ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového
pojištění.
(24) Zabezpečuje organizačně zasedání ZMČ BS a RMČ BS.
(25) Zabezpečuje distribuci materiálů určených k projednání v RMČ BS a ZMČ BS
členům těchto orgánů.
(26) Připravuje a zpracovává dle pokynů tajemníka a starosty potřebné materiály.
(27) Pořizuje zápis ze zasedání RMČ BS a ZMČ BS. Ve spolupráci s Odborem
informatiky ÚMČ BS zabezpečuje zveřejnění zvukového a audiovizuálního záznamu
ze zasedání ZMČ BS na webových stránkách MČ BS.
(28) Ukládá a archivuje materiály z jednání RMČ BS a ZMČ BS.
(29) Zabezpečuje zpracování materiálů a předložení návrhů na pojmenování ulic
a veřejných prostranství na území MČ BS ZMČ BS k projednání a jejich následné
předložení ZMB.
(30) Plní administrativní a organizační servis pro starostu MČ BS, tajemníka ÚMČ BS
a uvolněné členy ZMČ BS.
(31) Zajišťuje zasílání zápisů z jednání RMČ BS a ZMČ BS v elektronické podobě
na Organizační odbor Magistrátu města Brna.
V přenesené působnosti
(1) Připravuje podklady a vyřizuje stížnosti na postup či chování vedoucích odborů
dle ust. § 175 správního řádu.
(2) Vyřizuje oznámení o konání shromáždění na území MČ BS.
(3) Zabezpečuje organizačně agendu místního referenda.
(4) Zabezpečuje organizačně průběh voleb.
(5) Zajišťuje provoz Czech POINTu.
(6) Zajišťuje spisovou službu ÚMČ BS.
25.2. Oddělení přestupkové
V samostatné působnosti
nevykonává
V přenesené působnosti
(1) Rozhoduje v I. stupni správního řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přestupcích“):
a) proti pořádku ve státní správě vyskytujících se na více úsecích státní správy podle
ust. § 21 odst. 1 písm. b) až i);
b) na úseku všeobecné vnitřní správy podle ust. § 42 odst. 1 písm. a), b);
c) na úseku matrik, jména a příjmení podle § 42c;
d) proti pořádku ve státní správě a samosprávě podle ust. § 46;
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e) proti veřejnému pořádku podle ust. § 47 a § 48;
f) proti občanskému soužití podle ust. § 49;
g) proti majetku podle ust. § 50.
(2) Rozhoduje v 1. stupni správního řízení o přestupcích spáchaných porušením vyhlášek
a nařízení statutárního města Brna, pokud k porušení došlo fyzickou osobou a je dána
pro jednání funkční příslušnost.
(3) Rozhoduje v 1. stupni správního řízení o přestupcích proti právu shromažďovacímu
podle § 14 zákona o právu shromažďovacím.
(4) Projednává v 1. stupni správního řízení přestupky proti předpisům, kterými se stanoví
některé další předpoklady pro výkon některých funkcí, vyjma těch přestupků, jichž
se dopustili zaměstnanci statutárního města Brna zařazení do Magistrátu města Brna.
(5) Projednává v 1. stupni správního řízení přestupky podle ust. § 28 zákona
č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
(6) Projednává v 1. stupni přestupky podle ust. § 13 odst. 1 a 2 zákona č. 352/2001 Sb.,
o užívání státních symbolů České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
(7) Zabezpečuje spolupráci s orgány činnými v trestním řízení, s orgány Policie ČR
a Městské policie Brno, v rámci své působnosti v oblasti přestupkového řízení.
(8) Vede příslušnou evidenci přestupků a poskytuje výpisy oprávněným subjektům
a oprávněným orgánům státní správy.
(9) Zpracovává roční statistický výkaz přestupků za celý úřad.
(10) Provádí exekuci na peněžitá plnění podle hlavy XI. Díl 1. – 2. správního řádu
a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový
řád“).
25.3. Oddělení personální a mzdové
V samostatné působnosti
(1) Zajišťuje dodržování organizačního řádu ÚMČ BS, dodržování stanoveného počtu
pracovníků.
(2) Rozúčtovává mzdy/platy/odměny dle jednotlivých kapitol a jednotlivých MČ.
(3) Zpracovává mzdy/platy odvody i oblast pracovněprávní, rozúčtování mezd zpracovává
pro ÚMČ BS a další městské části dle uzavřených smluv.
(4) Vyřizuje pracovněprávní vztahy zaměstnanců, tj. sepisuje pracovněprávní smlouvy,
vede personální evidenci zaměstnanců.
(5) Kompletuje osobní doklady.
(6) Zajišťuje vstupní lékařské prohlídky.
(7) Kompletuje a vede osobní spisy pracovníků.
(8) Provádí zápočty let odborné praxe pro stanovení zařazení pracovníka do platové třídy
a platového stupně.
(9) Stanovuje zásady a kritéria výběrového řízení nebo hodnocení a odměňování
zaměstnanců.
(10) Zabezpečuje dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů v oblasti
zaměstnanosti, sociálního zabezpečení apod.
(11) Zajišťuje zpracování rozpočtu pro oblast personální a mzdovou, školení a refundace.
(12) Zajišťuje vstupní vzdělávání úředníků.
(13) Zajišťuje přihlášení úředníků na zkoušku zvláštní odborné způsobilosti.
(14) Zajišťuje průběžné vzdělávání vedoucích úředníků.
(15) Vede evidenci plánů vzdělávání úředníků.
(16) Zajišťuje výpočet mezd a odměn pracovníků MČ BS, odvod daně z příjmu,
pojistného na sociální a všeobecné zdravotní pojištění zaměstnanců,
včetně systematického vedení a archivování těchto údajů.
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(17) Provádí další srážky z platu (exekuce, půjčky, pojištění atd.).
(18) Sepisuje a vyřizuje žádosti o důchod.
(19) Zpracovává evidenční listy pro důchodové zabezpečení.
V přenesené působnosti
nevykonává
Článek 26
Odbor matrika
26.1. Oddělení matrika
V samostatné působnosti
(1) Zajišťuje agendu ošatného pro zastupitele vykonávající občanské obřady.
(2) Zajišťuje jubilejní svatby občanů pro všechny zájemce, a to společenskou formou.
V přenesené působnosti
(1) Vede matriční knihy narození, manželství a úmrtí pro celé území statutárního města
Brna přibližně od r. 1900 do 31.12.2002. Od 01.01.2003 dosud vede matriční knihy
narození, manželství a úmrtí pro matriční obvod Brno-střed, tedy pro území městských
částí Brno-střed, Bohunice, Starý Lískovec, Nový Lískovec, Kohoutovice a Bosonohy.
(2) Komplexně vykonává matriční agendu pro matriční obvod Brno-střed, tedy pro území
městské části Brno-střed, Bohunice, Starý Lískovec, Nový Lískovec, Kohoutovice
a Bosonohy.
(3) Vede knihy registrovaného partnerství pro celé území Jihomoravského kraje.
(4) Provádí zápisy matričních událostí, matričních skutečností, dodatečných zápisů, změn
a oprav do matričních knih.
(5) Přijímá a sepisuje podklady pro dodatečné zápisy a změny do matričních knih (volba
druhého jména, žádosti o zápis příjmení v mužském tvaru, osvojení, určení otcovství,
popření otcovství, rozvod manželství, vrácení se k předchozímu příjmení).
(6) Vydává prvopisy matričních dokladů, duplikáty matričních dokladů,
případně potvrzení z matričních knih a sbírky listin.
(7) Pořizuje doslovné výpisy z příslušných matričních knih.
(8) Přijímá dotazníky k uzavření manželství, zpracovává občanské a církevní sňatky.
Vystavuje osvědčení k církevním sňatkům a vysvědčení o právní způsobilosti
k uzavření manželství v zahraniční.
(9) Povoluje v rámci matričního obvodu uzavření manželství na jiném vhodném místě.
(10) Provádí a zajišťuje sňatečné obřady v obřadní síni Nové radnice, i sňatečné obřady
povolené na jiném vhodném místě na území matričního obvodu Brno-střed.
(11) Přijímá dotazníky k registrovanému partnerství, zpracovává agendu registrovaných
partnerství. Vystavuje vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného
partnerství v zahraničí.
(12) Určuje místo k přijetí prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství ve svém
správním obvodu.
(13) Přijímá prohlášení osob vstupujících do registrovaného partnerství ve svém správním
obvodu.
(14) Rozhoduje ve věcech změny jména a příjmení u osob s trvalým bydlištěm na území
matričního obvodu Brno-střed.
(15) Plní zákonnou ohlašovací a oznamovací povinnost o matričních událostech.
(16) Přijímá žádosti o ověření a osvědčení rodného čísla.
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(17) Provádí vidimaci listin a legalizaci podpisů (ze závažných důvodů, provádí legalizaci
podpisů i mimo úřední místnosti, a to zejména u imobilních občanů).
(18) Vydává potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanských průkazů a potvrzení
o občanském průkazu při jeho odebrání.
(19) Vede za ÚMČ BS centrální evidenci všech ověřovacích knih pro vidimaci
a legalizaci na odborech a všech podpisových vzorů pracovníků provádějících
vidimaci a legalizaci na jednotlivých odborech, včetně aktualizace a zaznamenávání
změn v těchto evidencích. Oznamuje příslušnému útvaru Magistrátu města Brna údaje
dle ust. § 16 odst. 5 zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie
s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon
o ověřování), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ověřování“) – počet
ověřovacích knih a změny dle ust. § 19 odst. 4 o ověřování – změny v podpisových
vzorech ověřujících pracovníků.
26.1. Oddělení zvláštní matrika
V samostatné působnosti
nevykonává
V přenesené působnosti
(1) Vede matriční knihy narození, manželství, registrovaného partnerství a úmrtí všech
občanů ČR, ke kterým došlo v cizině.
(2) Komplexně vykonává matriční agendu zvláštní matriky.
(3) Sepisuje žádosti o zápis matriční události do zvláštní matriky při osobní návštěvě
občanů na Oddělení zvláštní matriky.
(4) Zpracovává žádosti o zápis matriční události do zvláštní matriky, kontroluje správnost
a úplnost podkladů pro zápis do zvláštní matriky.
(5) Přijímá a sepisuje podklady pro dodatečné zápisy a změny do matričních knih (volba
druhého jména, žádosti o zápis příjmení v mužském tvaru, osvojení, určení otcovství,
popření otcovství, rozvod manželství, vrácení se k předchozímu příjmení).
(6) Provádí zápisy matričních událostí, matričních skutečností, dodatečných zápisů, změn
a oprav do matričních knih.
(7) Vydává prvopisy matričních dokladů, duplikáty matričních dokladů, případně
potvrzení z matričních knih a sbírky listin.
(8) Pořizuje doslovné výpisy z příslušných matričních knih.
(9) Plní zákonnou ohlašovací a oznamovací povinnost o matričních událostech.
Článek 27
Odbor informatika
V samostatné působnosti
(1) Spolupracuje při zpracování koncepce a budování městského informačního systému.
(2) Provozuje informační systém v souladu s vyhlašovanými standardy pro projekt
Informační systém města Brna.
(3) Zpracovává informační strategii ÚMČ BS.
(4) Hospodaří v rámci vnitřní správy se svěřenými prostředky na nákup dlouhodobého
hmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného majetku charakteru výpočetní,
kancelářské, kopírovací a telekomunikační techniky.
(5) Zpracovává systémové studie analýzy problémů vývoje informačního systému
MČ BS.
(6) Vyvíjí programové vybavení pro ÚMČ BS.
(7) Zabezpečuje provoz počítačové sítě, telefonní sítě a kopírovací techniky.
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(8) Vykonává funkci správce sítě.
(9) Posuzuje nabídku nových SW a HW systémů.
(10) Provádí instalaci SW, HW a počítačové sítě a zabezpečuje aktualizaci.
(11) Určuje zásady ochrany dat, navrhuje technická a organizační opatření k tomuto účelu
a kontroluje jejich dodržování.
(12) Zajišťuje antivirovou ochranu v počítačové síti a ochranu proti nevyžádané poště.
(13) Vede evidenci prostředků výpočetní techniky a instalovaného SW.
(14) Eviduje dodací listy a další doklady ke všem dodávkám v oblasti působnosti.
(15) Buduje jednotné informační systémy ÚMČ BS.
(16) Provádí poradenskou službu útvarům ÚMČ BS.
(17) Zabezpečuje vstupní školení, doškolování a systém školení vedoucích pracovníků
v oblasti výpočetní techniky a informačních systémů.
(18) Spolupracuje s externími organizacemi na tvorbě a zavádění nových systémů.
(19) Podílí se na zajištění výpočetní techniky při provádění místních referend a voleb.
(20) Vede úřední desku MČ BS.
(21) Zabezpečuje funkci a provoz veřejného internetu.
(22) Na zasedání ZMČ BS zabezpečuje výpočetní techniku, provoz hlasovacího zařízení
a pořízení audiovizuálního a zvukového záznamu pro potřeby zápisu a zveřejnění.
V přenesené působnosti
nevykonává
27.1. Oddělení podatelny
V samostatné působnosti
(1) Zabezpečuje chod a funkci podatelny ÚMČ BS v objektech Dominikánská 2
a Měnínská 4.
(2) Zajišťuje funkci elektronické podatelny.
(3) Zajišťuje zveřejnění informací na úřední desce ÚMČ BS.
V přenesené působnosti
nevykonává
27.2. Oddělení informační systémy
V samostatné působnosti
(1) Zajišťuje poskytnutí údajů, které vznikají v MČ BS, do jednotné údajové základny
Informačního systému města Brna.
(2) Zodpovídá za technické zajištění provozu aplikace webových stránek MČ BS
(zejména za HW případně webhosting, správu operačního systému, připojení
na páteřní internetovou síť a servisní zabezpečení provozu).
(3) Zodpovídá za propojení aplikace webových stránek MČ BS s aplikacemi
a informačními systémy Úřadu a jejich aktualizacemi (zejména, ale nejen pouze
s elektronickým nástrojem pro: správu veřejných zakázek, ekonomické agendy,
elektronické úřední desky, elektronické podatelny, SMS brány, rezervačního systému,
hlasovacího zařízení).
(4) Provádí aktualizace obsahu aplikace webových stránek MČ BS, který je příslušný
Odboru informatika.
(5) Zodpovídá za dodržování platné legislativy a platných standardů při strukturování
a zveřejňování informací na oficiálních webových stránkách MČ BS.
(6) Buduje intranet ÚMČ BS. Vytváří a udržuje ve spolupráci s ostatními odbory
aktuálnost datové základny.
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(7) Eviduje dodací listy k dodávkám v oblasti působnosti.
(8) Udržuje jednotné informační systémy ÚMČ BS.
(9) Zabezpečuje školení a doškolování v oblasti informačních systémů.
(10) Spolupracuje s externími organizacemi na tvorbě, zavádění a úpravě nových
informačních systémů.
(11) Provádí aktualizaci telefonního seznamu a organizační struktury.
V přenesené působnosti
(1) Vede evidenci voličských seznamů.
Článek 28
Odbor ekonomický
28.1. Oddělení financování a rozpočtu
V samostatné působnosti
(1) Sestavuje návrh rozpočtu MČ BS v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
a vyhláškou Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě a Statutem.
Zabezpečuje projednání rozpočtu v samosprávných orgánech. Dále sestavuje
rozpočtový výhled příjmů a výdajů v horizontu 5 let v souladu s požadavky města
Brna.
(2) Sleduje hospodaření MČ BS dle schváleného rozpočtu a zabezpečuje provádění
rozpočtových opatření.
(3) Vyčísluje finanční vypořádání, sestavuje závěrečné účty a zabezpečuje jejich
projednání v samosprávných orgánech.
(4) Kontroluje čerpání finančních prostředků a předkládá čtvrtletní plnění rozpočtu příjmů
a čerpání rozpočtu výdajů ZMČ BS na vědomí.
(5) Vede evidenci všech pojistných smluv za ÚMČ BS.
(6) Vede evidenci podpisových vzorů a dohod o hmotné odpovědnosti, pokladních limitů
a povolených stálých záloh. Vede evidenci podpisových pravomocí v souladu
se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
a se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
(7) Předkládá městu výsledky přezkumu hospodaření.
V přenesené působnosti
(1) Vede evidenci poplatků za ÚMČ BS. Čtvrtletně předkládá Finančnímu výboru ZMČ
BS na vědomí přehled pohledávek
28.2. Oddělení účtárna
V samostatné působnosti
1. Zabezpečuje vedení účetnictví hlavní činnosti a vedlejší hospodářské činnosti,
včetně pomocné účetní evidence - kniha došlých faktur, evidence odběratelských
faktur, společenství vlastníků jednotek, dlouhodobého majetku aj. a předává účetní
výkazy pro účely zpracování účetnictví města.
2. Zabezpečuje hospodaření s peněžními fondy. Předkládá zprávu o hospodaření
s peněžními fondy v rámci závěrečného účtu ZMČ BS na vědomí.
3. Zabezpečuje hospodaření s mimorozpočtovými prostředky (mimo VHČ BT).
Předkládá zprávu o hospodaření s mimorozpočtovými prostředky za čtvrtletí účetního
roku ZMČ BS a finančnímu výboru za každý měsíc na vědomí.
4. Poskytuje konzultační činnost v oblasti účetnictví organizacím, jejichž zřizovatelem
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5.
6.
7.
8.
9.

a zakladatelem je MČ BS.
Vede účetní evidenci všech poplatků, dotací, úvěrů a zápůjček MČ BS.
Je platebním a zúčtovacím místem všech finančních operací.
Kontroluje oprávněnost podpisů na účetních dokladech.
Zabezpečuje správu pokladen.
Přijímá žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ BS, kontroluje formální náležitosti
žádosti, předkládá je k rozhodnutí RMČ BS a ZMČ BS a informuje žadatele o
výsledku rozhodnutí. Vyhotovuje návrh smlouvy o poskytnutí dotace a předkládá ji
k podpisu starostovi MČ BS.

V přenesené působnosti
nevykonává
Článek 29
Odbor bytový
29.1. Oddělení nájmu bytů a nebytových prostor
V samostatné působnosti
(1) Zabezpečuje v souladu s Pravidly pronájmu bytů v domech v majetku statutárního
města Brna a podmínkami zajišťování bytové náhrady a Pravidly pronájmu bytů
v MČ BS a Kritérii a způsobem pro výběr žadatelů o pronájem bytu v MČ BS
pronájem bytů svěřených MČ BS (s výjimkou bytů pro oblast školství).
(2) Vede evidenci hlášenek volných bytů předaných ze Správy nemovitostí městské části
Brno-střed, p.o. (dále jen „SNMČ BS“) a zajišťuje zveřejnění volných bytů
dle rozhodnutí RMČ BS.
(3) Vede evidenci žadatelů o byt v souladu s Pravidly pronájmu bytů v domech v majetku
statutárního města Brna a podmínkami zajišťování bytové náhrady a Pravidly
pronájmu bytů v MČ BS a Kritérii a způsobem pro výběr žadatelů o pronájem bytu
v MČ BS.
(4) Předkládá Komisi bytové RMČ BS a následně RMČ BS k projednání podání
a podklady ve věcech pronájmu bytů svěřených MČ BS (s výjimkou bytů pro oblast
školství).
(5) Předkládá Komisi bytové RMČ BS a následně RMČ BS k řešení podání a podklady
ve věcech prodlužování nájemních smluv uzavřených na dobu určitou.
(6) Předkládá Komisi bytové RMČ BS a následně RMČ BS k projednání podání
a podklady k vyhotovení a uzavření nájemních smluv ke zkolaudovaným půdním
vestavbám.
(7) Předkládá Komisi bytové RMČ BS a následně RMČ BS k projednání žádosti
a podklady ve věcech změny jména a příjmení v nájemní smlouvě a dále ve věcech
společného nájmu bytu manželů.
(8) Předkládá Komisi bytové RMČ BS a následně RMČ BS k projednání podání
a podklady ve věcech podnájmu bytů svěřených MČ BS.
(9) Předkládá Komisi bytové RMČ BS a následně RMČ BS k projednání podání
a poklady ve věcech postoupení práv a povinností z nájemních smluv.
(10) Předkládá Komisi bytové RMČ BS a následně RMČ BS k projednání podání
a poklady ve věcech změny nájemní smlouvy v subjektech nájmu, v předmětu nájmu
apod. (s výjimkou zúžení předmětu nájemní smlouvy z technických důvodů).
(11) Předkládá Komisi bytové RMČ BS a následně RMČ BS k projednání podání
a poklady ve věcech dohod o společném nájmu bytu.
(12) Předkládá Komisi bytové RMČ BS a následně RMČ BS k projednání podání
a poklady ve věcech přechodu nájmu bytu.
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(13) Předkládá Komisi bytové RMČ BS a následně RMČ BS k projednání podání
a poklady ve věcech snížení nájemného (s výjimkou případů souvisejících s opravami,
popř. technickým stavem bytu).
(14) Předkládá Komisi bytové RMČ BS a následně RMČ BS k projednání podání
a poklady ve věcech slučování, popř. rozdělování bytů.
(15) Předkládá Komisi bytové RMČ BS a následně RMČ BS k projednání podání
a podklady ve věcech výpovědí nájmu bytu ze strany nájemců, popř. ukončení nájmu
bytu dohodou.
(16) Předkládá Komisi bytové RMČ BS a následně RMČ BS k projednání podklady
týkající se přidělení bytových náhrad.
(17) Dává podnět k zahájení správního řízení o zrušení trvalého pobytu bývalých
uživatelů bytů v domech svěřených MČ BS.
(18) Vede evidenci žadatelů a zájemců v rámci Seniorského programu.
(19) Zabezpečuje v souladu s platnými právními předpisy pronájem nebytových prostorů
svěřených MČ BS.
(20) Vede evidenci hlášenek volných nebytových prostorů předaných ze SNMČ BS
a zajišťuje zveřejnění volných nebytových prostorů dle rozhodnutí RMČ BS.
(21) Předkládá Komisi dislokační RMČ BS a následně RMČ BS k projednání podání
a podklady ve věcech pronájmu nebytových prostorů.
(22) Předkládá Komisi dislokační RMČ BS a následně RMČ BS k projednání podání
a poklady ve věcech změny nájemní smlouvy v subjektu nájmu, v předmětu nájmu,
v účelu nájmu apod. (s výjimkou zúžení předmětu nájemní smlouvy z technických
důvodů).
(23) Předkládá Komisi dislokační RMČ BS a následně RMČ BS k projednání podání
a poklady ve věcech snížení nájemného (s výjimkou případů souvisejících s opravami,
popř. technickým stavem prostoru).
(24) Předkládá Komisi dislokační RMČ BS a následně RMČ BS k projednání podání
a podklady ve věcech výpovědí nájmu nebytových prostorů ze strany nájemců,
popř. ukončení nájmu nebytových prostor dohodou.
(25) Zpracovává podněty a žádosti občanů související s činností Odboru bytového,
které se týkají užívání bytů a nebytových prostorů svěřených MČ BS.
(26) Průběžně kontroluje SNMČ BS při plnění povinností souvisejících s činností Odboru
bytového.
(27) Bezodkladně informuje Oddělení vnitřního auditu a kontroly v případě neplnění
povinností ze strany SNMČ BS či vzniku jakýchkoli pochybení v její činnosti.
(28) V případě, že rozhodnutí v některých záležitostech je rozhodnutím RMČ BS
delegováno na Odbor bytový, potom Odbor bytový rozhoduje v souladu
se schválenou delegací.
(29) Plní další úkoly, kterými jej pověří RMČ BS nebo tajemník.
V přenesené působnosti
nevykonává
29.2. Oddělení právní a správy pohledávek
V samostatné působnosti
(1) V souladu s rozhodnutím RMČ BS dává výpovědi nájmu bytu či nebytových prostorů
podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Předkládá Komisi bytové RMČ
BS či Komisi dislokační RMČ BS a následně RMČ BS k projednání podání a poklady
ve věcech zpětvzetí výpovědí.
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(2) Předkládá Komisi bytové RMČ BS a Komisi dislokační RMČ BS k projednání podání
a poklady ve věcech uzavření dohod o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18
měsíců. Postupuje v souladu s rozhodnutím RMČ BS a ZMČ BS.
(3) Předává Odboru právnímu a organizačnímu podklady pro soudní, popř. jiné řízení,
dále pro výkon rozhodnutí, popř. exekuční řízení ve věcech týkajících se svěřené
působnosti, zejména pak předává podklady pro podání žalob a návrhů soudu týkajících
se vyklizení bytů a nebytových prostorů, dlužného nájemného a úhrad za plnění
spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů, dlužného příslušenství a jiných
dlužných pohledávek.
(4) Uzavírá smlouvy o poskytnutí ubytování uzavřené ve prospěch třetího, vydává listiny
prokazující zajištění bytové náhrady, popř. přístřeší na základě exekučních titulů.
(5) Předkládá Komisi bytové RMČ BS, Komisi dislokační RMČ BS a následně RMČ BS
k projednání podání a poklady týkající se činností vykonávaných Oddělením právním
a správy pohledávek Odboru bytového.
(6) Zpracovává návrhy smluv a dodatků v rámci Odboru bytového.
(7) Vystavuje doklady při platbě v hotovosti na pokladně ÚMČ BS v rámci Odboru
bytového.
(8) Zpracovává pro příslušné orgány MČ BS podklady pro odpis pohledávek týkajících
se bytů a nebytových prostor svěřených MČ BS, vyplývajících z činnosti Odboru
bytového.
(9) Předkládá RMČ BS k rozhodnutí žádosti o prominutí pohledávek MČ BS včetně
příslušenství nepřevyšující 20.000 Kč, popř. jejich postoupení a o tomto informuje
příslušné odbory.
(10) Průběžně kontroluje SNMČ BS při plnění povinností souvisejících s činností Odboru
bytového.
(11) Bezodkladně informuje Oddělení vnitřního auditu a kontroly v případě neplnění
povinností ze strany SNMČ BS či vzniku jakýchkoli pochybení v její činnosti.
(12) V případě, že rozhodnutí v některých záležitostech je rozhodnutím RMČ BS
delegováno na Odbor bytový, potom Odbor bytový rozhoduje v souladu
se schválenou delegací.
(13) Plní další úkoly, kterými jej pověří RMČ BS nebo tajemník.
V přenesené působnosti
nevykonává
Článek 30
Odbor investiční a správy bytových domů
30.1. Oddělení investic
V samostatné působnosti
(1) Zajišťuje svou činností v rámci působnosti MČ BS investice do obnovy majetku
a nových staveb.
(2) Zpracovává plány související se zajištěním plynulé obnovy majetku a budováním
nových staveb v rámci působnosti MČ BS.
(3) Vykonává funkci investora veřejných staveb hrazených z prostředků MČ BS,
a to i u staveb, které jsou realizovány z pověření Magistrátu města Brna. Současně
zajišťuje jejich věcnou a technickou koordinaci.
(4) Vykonává technický dozor na stavbách u investiční výstavby MČ BS a veřejných
zakázek v rámci uzavřených smluv o dílo bytových domů svěřených MČ BS.
(5) Spolupracuje s Odborem bytovým a na základě jejich požadavků na dodávky, služby
a stavební práce přesahující finanční limit možnosti vystavení objednávky
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dle příslušné směrnice o veřejných zakázkách přebírá veřejné zakázky k vyhodnocení,
přípravě a po odsouhlasení RMČ BS zajišťuje uzavření smlouvy.
(6) Koordinuje s Odborem bytovým ekonomickou agendu spojenou s bytovými domy.
(7) Vede v součinnosti s Odborem ekonomickým ekonomickou agendu související
se správou, investicemi a opravami bytových domů v rámci věcné působnosti Odboru
investičního a správy bytových domů.
(8) Zpracovává podklady v oblasti poskytování půjček z fondu rozvoje bydlení města
Brna.
(9) Zabezpečuje a zpracovává pro jednání realizaci záměru MČ BS v oblasti půdních
vestaveb a nástaveb a střešních nástaveb od zveřejnění záměru přes výběrové řízení
až po uzavírání příslušných nájemních smluv o výstavbě a jejich případných dodatků
a dohod o zrušení závazků, po předchozím projednání v Komisi pro správu bytových
domů RMČ BS a schválení RMČ BS. Zajišťuje a odpovídá za kontrolu plnění
smluvních ujednání včetně termínů.
(10) Vede evidenci nájemních smluv o výstavbě půdních vestaveb a střešních nástaveb
ve svěřených bytových domech.
(11) Předává nájemci ve spolupráci s bytovou kanceláří půdní prostor.
(12) Schvaluje projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení.
(13) Provádí kontrolu realizace půdních vestaveb a nástaveb v bytových domech
ve vztahu ke schválené projektové dokumentaci.
(14) Vyřizuje stížnosti a námitky související s výstavbou půdních vestaveb a nástaveb.
(15) Potvrzuje vyčíslení nákladů vynaložených nájemcem na realizaci půdních vestaveb
a nástaveb vydání kolaudačního souhlasu, a to na základě znaleckého posudku
(16) Vede evidenci projektové dokumentace prováděných i již realizovaných půdních
vestaveb a nástaveb v bytových domech svěřených MČ BS.
(17) Připravuje podklady na slevy z nájemného v souvislosti s výstavbou půdních
vestaveb a nástaveb u dotčených bytů a předkládá je k rozhodnutí o jejím přiznání
do RMČ BS.
(18) Zpracovává podklady pro jednání Komise pro správu bytových domů RMČ BS.
(19) Zastupuje MČ BS jako účastníka řízení v územním a stavebním řízení v rámci
bytových domů (včetně jednotlivých jednotek), svěřených MČ BS.
V přenesené působnosti
nevykonává
30.2. Oddělení správy bytových domů
V samostatné působnosti
(1) Zabezpečuje podklady pro statutární město Brno pro prodej domů, bytů a nebytových
prostorů.
(2) Zabezpečuje správu bytových domů, s nimi funkčně spjatých pozemků, které byly
svěřeny MČ BS a pozemků svěřených Odboru investičnímu a správy bytových domů.
(3) Vyřizuje podání týkající se správy a údržby bytových domů, s nimi funkčně spjatých
pozemků, které byly svěřeny MČ BS a pozemků svěřených Odboru investičnímu
a správy bytových domů.
(4) Vede evidenci bytových domů svěřených MČ BS.
(5) Zpracovává rozbory stavu bytového fondu.
(6) Vede v součinnosti s Odborem ekonomických ekonomickou agendu související
se správou, investicemi a opravami bytových domů v rámci věcné působnosti Odboru
investičního a správy bytových domů.
(7) Poskytuje statutárnímu městu Brnu potřebné informace a podklady za účelem
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zpracovávání koncepce bydlení ve městě, rozborů stavu bytového fondu v majetku
města svěřeného MČ BS. Poskytuje Komisi bytové RMČ BS a Komisi pro správu
bytových domů RMČ BS informace a podklady týkající se dlouhodobé koncepce
rozvoje bytového fondu v rámci MČ BS.
(8) Vyhodnocuje v souladu s příslušnou směrnicí pro zadávání veřejných zakázek MČ BS
nabídky dodavatelů a vystavuje objednávky na dodávky, služby a stavební práce
v rámci bytových domů. Připravuje podklady a návrhy rozhodnutí pro Komisi
pro správu bytových domů RMČ BS
(9) V souladu s příslušnou směrnicí pro zadávání veřejných zakázek zajišťuje předání či
odeslání výzev k podání cenových nabídek vybraným dodavatelům, připravuje
příslušné smlouvy s vybranými uchazeči a předává k podpisu zástupci samosprávy.
(10) Zpracovává, v součinnosti se SNMČ BS a Komisí pro správu bytových domů
RMČ BS, plány oprav v rámci údržby, modernizace a rozvoje bytového fondu.
(11) Vydává za MČ BS jako vlastníka, po předchozím souhlasu starosty MČ BS, souhlas
v rámci řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
(12) Zabezpečuje tepelné hospodářství ve svěřených bytových domech a připravuje
k projednání v Komisi pro správu bytových domů RMČ BS a RMČ BS příslušné
smlouvy. Po schválení RMČ BS předkládá k podpisu zástupci samosprávy.
(13) Předkládá Komisi pro správu bytových domů RMČ BS záležitosti spojené
se žádostmi o pronájem štítových zdí domů svěřených MČ BS za účelem reklamy,
umístění antén zejm. mobilních operátorů a pronájem pozemků funkčně spjatých
s bytovými domy, pozemků k pěstitelským účelům, pozemků pod garážemi
a pozemků pod stavbou jiného vlastníka svěřených Odboru investičnímu a správy
bytových domů. Na základě rozhodnutí RMČ BS uzavírá příslušné smlouvy a předává
k podpisu zástupci samosprávy.
(14) Zpracovává podklady pro Komisi pro správu bytových domů RMČ BS a následně
RMČ BS nebo ZMČ BS, týkajících se svěřených bytových domů MČ BS.
(15) Dává pokyny a kontroluje SNMČ BS v rozsahu věcné působnosti Odboru
investičního a správy bytových domů. Bezodkladně informuje starostu MČ BS
a RMČ BS v případě neplnění povinností ze strany SNMČ BS či jakýchkoli jejích
pochybení a předkládá návrhy řešení a dalšího postupu.
(16) Připravuje k projednání v Komisi pro správu bytových domů RMČ BS a RMČ BS
smlouvy se spoluvlastníky domů, po schválení RMČ BS předkládá smlouvy k podpisu
zástupci samosprávy. Kontroluje plnění těchto smluv.
(17) Poskytuje Odboru dopravy a majetku podklady ke zpracování prohlášení vlastníka
o vymezení jednotek v bytových domech s již prodanými byty.
(18) Vyřizuje, v součinnosti s Odborem bytovým, žádosti nájemců o provedení oprav
v bytě. Připravuje, v součinnosti se SNMČ BS, příslušnou inominátní smlouvu
s nájemcem a předkládá ji k podpisu zástupci samosprávy.
(19) Připravuje u bytů přidělovaných na opravu vlastním nákladem, v koordinaci
s Odborem bytovým, v součinnosti se SNMČ BS a po přidělení daného bytu RMČ BS,
inominátní smlouvu s nájemcem a předává k podpisu zástupci samosprávy.
(20) Vyřizuje, v součinnosti s Odborem bytovým a SNMČ BS žádosti nájemců
o provedení oprav v nebytovém prostoru. Připravuje v součinnosti s Odborem
bytovým a SNMČ BS příslušnou inominátní smlouvu s nájemcem a předkládá ji
k podpisu zástupci samosprávy.
(21) Vyřizuje, v součinnosti s Odborem bytovým, žádosti nájemců o vyrovnání vložených
finančních prostředků na opravy nebytového prostoru v nájemném. Tyto předkládá
k projednání do Komise pro správu bytových domů RMČ BS a ke schválení RMČ BS.
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(22) Vyřizuje žádosti o umístění sídla právnické osoby v bytě a nebytovém prostoru ve
správě MČ BS. Na základě rozhodnutí RMČ BS uděluje souhlasné či nesouhlasné
stanovisko a uzavírá na dané umístění sídla příslušnou smlouvu.
(23) Spolupracuje s Odborem bytovým a na základě jeho požadavku na dodávky, služby
a stavební práce přesahující finanční limit možnosti vystavení objednávky
dle příslušné směrnice o veřejných zakázkách přebírá veřejné zakázky k vyhodnocení
dle čl. 30, bod 30.2. odst. 8 OŘ.
(24) Předkládá Komisi pro správu bytových domů RMČ BS návrhy či žádosti související
s privatizací bytových domů.
(25) Zajišťuje komunikaci a úřední styk mezi SNMČ BS a samosprávnými orgány
zřizovatele, resp. ÚMČ BS v rozsahu věcné působnosti Odboru investičního a správy
bytových domů.
(26) Ve spolupráci s Odborem právním a organizačním poskytuje SNMČ BS potřebnou
metodickou a právní součinnost, zpracovává návrhy změn a dodatků zřizovací listiny.
Kontroluje dodržování platného znění zřizovací listiny po obsahové stránce
SNMČ BS. Připravuje podklady pro zápis, změnu zápisu a výmazu SNMČ BS
v obchodním rejstříku; požaduje při tom součinnost a doložení soudem vyžadovaných
příloh od ředitele SNMČ BS.
(27) Podílí se na tvorbě návrhu rozpočtu SNMČ BS, vyplácí příspěvky v souladu
s rozpočtem MČ BS, schváleným ZMČ BS a dohlíží na čerpání rozpočtu této
organizace.
(28) Podílí se na výkonu veřejnosprávní kontroly v SNMČ BS a navrhuje opatření
na základě výsledků provedených kontrol a auditů.
(29) Zpracovává agendu a eviduje materiály týkající se zahrad a dalších pozemků, jako
majetku svěřeného MČ BS.
(30) Předkládá k projednání v samosprávných orgánech návrh na nájem/pacht zahrad.
V přenesené působnosti
nevykonává
30.3. Oddělení správy budov
V samostatné působnosti
(1) Organizuje, ve spolupráci s Odborem ekonomickým, inventarizaci vlastního majetku
MČ BS.
(2) Zpracovává návrh rozpočtu nákladů na provoz Úřadu.
(3) Vede evidenci vlastního majetku MČ BS, včetně potřebných podkladů.
(4) Spravuje vlastní majetek MČ BS v působnosti Odboru investičního a správy bytových
domů a kontroluje jeho účelné a ekonomické využívání.
(5) Zabezpečuje nákup a dodávky kancelářského materiálu a předmětů operativní
evidence, drobného dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého hmotného
majetku pro potřeby ÚMČ BS.
(6) Provozuje sklad s kancelářským materiálem.
(7) Spravuje stavebně technickou dokumentaci úřadoven MČ BS včetně změnového
řízení a archivace.
(8) Zabezpečuje provoz, údržbu a úklid úřadoven MČ BS.
(9) Pro zasedání ZMČ BS zajišťuje rozmístění stolů ve společenském centru radnice
a provoz šatny.
(10) Zúčastňuje se stavebního řízení za MČ BS v případě úřadoven MČ BS.
(11) Pronajímá nebo dává do výpůjčky občanské kluby a společenské centrum.
(12) Spravuje reklamní agendy ÚMČ BS – inzertní vitríny na matrice ÚMČ BS.
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(13) Zajišťuje vánoční výzdobu radnice MČ BS.
(14) Zajišťuje chod vrátnice ÚMČ BS – Dominikánská 2, Měnínská.
(15) Zajišťuje pronájem nebytových prostorů v objektech ÚMČ BS.
(16) Zabezpečuje objednávky na služby, energie a tisk pro potřeby MČ BS a ÚMČ BS.
(17) Zabezpečuje likvidaci faktur za dodané služby, energie a tisk pro potřeby MČ BS
a ÚMČ BS.
(18) Zabezpečuje výběrová řízení pro výše uvedené dodávky dle platných předpisů.
(19) Zajišťuje vybavení úřadoven ÚMČ BS hygienickými potřebami.
(20) Spravuje informační systém Úřadu (označení kanceláří a prostorů, jmenovky).
(21) Spravuje veškeré vybavení pro volby a referenda, provádí jeho údržbu, opravy
a doplňování.
(22) Zabezpečuje veškeré úkony, které vyplývají z potřeb materiálně-technického
zabezpečení voleb a referenda.
V přenesené působnosti
(1) Vykonává činnosti PO a BOZP.
(2) Zabezpečuje činnost preventisty PO MČ BS dle Požárního řádu MČ BS, odpovídá
za zabezpečení PO v úřadovnách MČ BS.
Článek 31
Odbor sociální a zdravotní
31.1. Oddělení péče o dospělé
V samostatné působnosti
(1) Poskytuje ve spolupráci s městem sociální péči občanům; za tím účelem:
a) vyhledává občany, kteří potřebují sociální péči;
b) zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob
na území městské části;
c) zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních
služeb na svém území;
d) spolupracuje s dalšími městskými částmi, obcemi, kraji a poskytovateli sociálních
služeb při zprostředkování pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu
mezi poskytovatelem a osobou.
(2) Napomáhá ve spolupráci s městem zapojení těžce zdravotně postižených občanů
do kulturního a společenského života prostřednictvím klubů pro seniory, podílí
se na řešení otázek bydlení těžce zdravotně postižených občanů, působí k překonávání
nepříznivé životní situace občanů, kteří potřebují zvláštní pomoc, spolupracuje
se zdravotnickým zařízením.
(3) Zajišťuje vítání dětí, gratulace k životním výročím občanům v MČ BS.
(4) Podílí se na řešení otázek bydlení starých občanů a občanů těžce zdravotně
postižených v domech s pečovatelskou službou ve spolupráci s městem.
(5) Zajišťuje pohřbení osob, pokud k úmrtí došlo na území MČ BS a jedná se o případ
dle ust. § 5 odst. 1 zákona č. 256/2001, o pohřebnictví a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.
(6) Poskytuje sociální poradenství občanům.
V přenesené působnosti
(1) Provádí či dokončuje výkon rozhodnutí v oblasti dávek pomoci v hmotné nouzi,
peněžitých dávek sociální péče.
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(2) Rozhoduje v 1. stupni správního řízení o ustanovení zvláštního příjemce důchodového
pojištění v případech stanovených zákonem o organizaci a provádění sociálního
zabezpečení, dohlíží, jak zvláštní příjemce plní své povinnosti.
(3) Podílí se na řešení problematiky obětí domácího násilí, v součinnosti s Policií ČR
a Magistrátem města Brna.
(4) Zastupuje osobu, která není schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce při
uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby dle ust. § 91 odst. 6 zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o sociálních službách“)
(5) Vykonává funkci opatrovníka u osob omezených ve svéprávnosti v případech, kdy byl
ustanoven soudem. Na žádost soudu provádí dohled nad těmito osobami,
kdy opatrovníkem byla soudem ustanovena jiná vhodná fyzická osoba.
(6) Projednává v 1. stupni správního řízení přestupky na úseku sociální péče,
zdravotnictví, sociálně právní ochrany dětí a na úseku ochrany před alkoholismem
a jinými toxikomaniemi a související správní delikty.
(7) Provádí kontrolu dle zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami
působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „tabákový zákon“) zákaz kouření ve zdravotnických a jim na roveň postavených zařízeních.
(8) Vymáhá náklady spojené se zajištěním sociálního pohřbu.
31.2. Oddělení sociálně právní-ochrany dětí
31.2.1. Referáty sociálně-právní ochrany dětí I - IV
V samostatné působnosti
(1) Spolupracuje s Magistrátem města Brna při výběru klientů umísťovaných do zařízení
pro přechodný pobyt, popřípadě spolupracuje s dalšími obdobnými zařízeními
poskytující pomoc rodinám s dětmi.
(2) V rámci prevence sociálně-patologických jevů se ve spolupráci s Policií ČR účastní
nočních výjezdů zaměřených na kontroly mladistvých v hernách, restauračních
zařízeních a na místech, kde se scházejí uživatelé drog.
(3) Vytváří ve spolupráci s městem Brnem předpoklady pro kulturní, sportovní či
zájmovou a vzdělávací činnost dětí.
V přenesené působnosti
(1) Vykonává sociálně-právní ochranu dětí s výjimkou dětí v náhradní rodinné péči a další
činnosti v souladu s příslušnými právními předpisy.
(2) Vykonává sociálně-právní ochranu dětí s výjimkou dětí v náhradní rodinné péči
v souladu s mezinárodními smlouvami a úmluvami, kterými je Česká republika
vázána.
31.3. Oddělení pečovatelské služby
V samostatné působnosti
(1) Poskytuje pečovatelskou službu seniorům, osobám se zdravotním postižením
a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
(2) Poskytuje pečovatelskou službu podle zákona o sociálních službách.
(3) Provozuje pečovatelskou službu a centrum denních služeb.
V přenesené působnosti
nevykonává
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Článek 32
Odbor školství, sportu, kultury a mládeže
32.1. Oddělení technicko-ekonomické
V samostatné působnosti
(1) Zabezpečuje provoz škol a školských zařízení zřizovaných MČ BS.
(2) V rámci schváleného rozpočtu MČ BS stanovuje konkrétní výši příspěvků na provoz
z rozpočtu zřizovatele příspěvkovým organizacím – základním školám, mateřským
školám a školským zařízením v návaznosti na jejich náklady a výnosy, vyžaduje
k tomu podklady od těchto příspěvkových organizací, zpracovává údaje
podle účetních výkazů, projednává s řediteli těchto příspěvkových organizací přípravu
rozpočtu a materiální podmínky pro činnost. Po celý rozpočtový rok sleduje
a vyhodnocuje hospodaření těchto příspěvkových organizací, pokud zvláštní předpis
nestanoví jinak.
(3) Spolupracuje při výkonu veřejnosprávní kontroly v příspěvkových organizacích –
základních školách, mateřských školách a školských zařízeních, zřizovaných MČ BS.
Navrhuje opatření na základě výsledků provedených kontrol a auditů.
(4) Vede evidenci nemovitého majetku svěřeného pro školství MČ BS.
(5) Zabezpečuje řádné hospodaření se svěřeným majetkem.
(6) Vyhodnocuje a navrhuje řešení prostorových podmínek základních škol, mateřských
škol a školských zařízení, zřizovaných MČ BS, v souladu s platnými předpisy.
(7) Zpracovává podklady pro technickou dokumentaci a pasporty svěřeného majetku
a tyto dokumenty spravuje.
(8) Plní úkoly ve věcech veřejných zakázek a výběrových řízení na zhotovitele
udržovacích prací, oprav a rekonstrukcí týkajících se nemovitostí svěřených MČ BS
pro školství a užívaných školami a školskými zařízeními v souladu s příslušnou
směrnicí o zadávání veřejných zakázek. Plní i úkoly ve věcech veřejných zakázek
a výběrových řízení na dodavatele vybavení školních jídelen a výdejen a nábytkového
vybavení škol a školských zařízení.
(9) Zajišťuje údržbu a opravy a rekonstrukce nemovitostí svěřených MČ BS pro školství
(s výjimkou bytů v těchto nemovitostech) a užívaných školami a školskými zařízeními
v rámci přidělených rozpočtových prostředků. Sumarizuje a posuzuje požadavky škol
a školských zařízení na údržbu a jiné úpravy, vyhodnocuje stavebně-technický stav
a poskytuje součinnost a podklady dalším příslušným odborům ÚMČ BS.
(10) Spolupracuje s příslušnými odbory, útvary a orgány MČ BS a statutárního města
Brna v oblasti hospodaření se svěřeným majetkem.
(11) Kontroluje a usměrňuje nakládání základních škol, mateřských škol a školských
zařízení, zřizovaných MČ BS s movitým majetkem v souladu se zvláštními předpisy
a se zřizovacími listinami.
(12) Podílí se na tvorbě návrhu rozpočtu příspěvkových organizací z oblasti sportu
a kultury, zřizovaných MČ BS.
(13) Příspěvkovým organizacím z oblasti sportu a kultury, zřizovaným MČ BS, vyplácí
příspěvky v souladu s rozpočtem MČ BS, schváleným ZMČ BS, a dohlíží na čerpání
rozpočtu těchto organizací.
(14) Podílí se na výkonu veřejnosprávní kontroly v příspěvkových organizacích z oblasti
kultury a sportu, zřizovaných MČ BS. Navrhuje opatření na základě výsledků
provedených kontrol a auditů.
V přenesené působnosti
nevykonává
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32.2. Oddělení organizačně-právní
V samostatné působnosti
(1) Vypracovává podklady a předkládá návrhy na zřizování základních škol, mateřských
škol a školských zařízení místního významu a na rušení základních škol, mateřských
škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je MČ BS.
(2) Připravuje podklady pro zřizování mateřských škol, škol nebo školských zařízení,
které jinak zřizuje podle zvláštních předpisů jiný zřizovatel, prokáže-li podmínky
pro zajištění výchovně vzdělávací činnosti, zejména potřebné finanční, materiální
a personální zabezpečení.
(3) Metodicky usměrňuje po odborné stránce základní školy, mateřské školy a školská
zařízení, zřizované MČ BS, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.
(4) Zpracovává návrhy zřizovacích listin příspěvkových organizací – základních škol,
mateřských škol a školských zařízení, zřizovaných MČ BS, včetně návrhů změn
a dodatků těchto zřizovacích listin. Kontroluje dodržování platných znění zřizovacích
listin po obsahové stránce příspěvkovými organizacemi.
(5) Připravuje podklady pro zápisy, změny zápisů a výmazy příspěvkových organizací –
základních škol, mateřských škol a školských zařízení, zřizovaných MČ BS,
v obchodním rejstříku; požaduje při tom součinnost a doložení soudem vyžadovaných
příloh od ředitelů těchto příspěvkových organizací.
(6) Při jmenování a odvolávání ředitelů základních škol, mateřských škol a školských
zařízení, zřizovaných MČ BS připravuje pro RMČ BS návrhy, stanoviska
a doporučení k udělení souhlasu městu. Dává podněty k odvolávání ředitelů
při zjištění závažných nedostatků v činnosti těchto příspěvkových organizací.
(7) Sleduje stavy naplněnosti kapacity základních škol, mateřských škol a školských
zařízení, zřizovaných MČ BS a požaduje při výkonu této činnosti závazné podklady
od těchto škol a školských zařízení.
(8) Zajišťuje agendu školského rejstříku z hlediska působnosti MČ BS, zejména
zpracovává návrhy na zápisy, změny zápisů a vyřazení ze školského rejstříku
a je oprávněn při tom požadovat součinnost a doložení příloh podle zvláštních
předpisů od ředitelů základních škol, mateřských škol a školských zařízení,
kterých se zápis či změna zápisu týká.
(9) Připravuje podklady pro plnění úkolů zřizovatele podle zvláštních předpisů vůči
základním školám, mateřským školám a školským zařízením, zřizovaným MČ BS
a vyžaduje při výkonu této činnosti zprávy, vyjádření a dokumentaci od těchto škol
a školských zařízení.
(10) Plní úkoly ve věcech zřizování přípravných tříd základních škol, které jsou zřízeny
statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed, v souladu s příslušnými
právním předpisy včetně zajištění souhlasu krajského úřadu.
(11) Navrhuje RMČ BS přijetí opatření na základě výsledků šetření České školní inspekce
ve školách a školských zařízeních, jejichž zřizovatelem je MČ BS.
(12) Vyřizuje případy hrazení neinvestičních výdajů na žáka, jestliže žák plní povinnou
školní docházku v základní škole zřízené MČ BS, které je povinna hradit obec, v níž
má žák trvalý pobyt, jestliže tato obec nemá zřízenu školu, ve které by měl žák
zajištěny podmínky pro plnění povinné školní docházky.
(13) Navrhuje městu Brnu spádové obvody pro základní školy nacházející se na území
MČ BS.
(14) Připravuje podklady pro zřízení školských rad a plnění dalších úkolů zřizovatele vůči
školským radám u základních škol, zřizovaných MČ BS. Plní úkoly podle platného
volebního řádu těchto školských rad.
(15) Připravuje podklady pro povolení výjimek z počtu dětí a žáků ve třídách, studijních
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skupinách a odděleních škol, zřizovaných MČ BS, a to na základě údajů poskytnutých
příslušnou školou.
(16) Připravuje a vyhotovuje podklady pro uzavírání nájemních smluv a smluv
o výpůjčce, jejichž předmětem jsou nemovitosti svěřené městské části Brno-střed
pro školství (s výjimkou bytů) nebo nemovitosti potřebné k zajištění činnosti škol
a školních zařízení, zřizovaných MČ BS, a pro změny a ukončování těchto smluvních
vztahů. Kontroluje a zabezpečuje plnění závazků z těchto smluvních vztahů, platby
a výnosy z pronájmů včetně vymáhání těchto plateb.
(17) Vede evidenci nájemních smluv a dohod o krátkodobém a přechodném užívání
nemovitého majetku svěřeného MČ BS pro školství. Požaduje od škol a školských
zařízení soustavné a bezodkladné vydávání stejnopisů, uzavřených dohod a dokladů
o ukončení platnosti těchto dohod do odborové evidence.
(18) Zpracovává podklady pro řešení sporů o svěřený majetek.
(19) Podporuje rozvoj sportovní a jiné zájmové činnosti dětí a mládeže ve školách
a školských zařízeních v působnosti MČ BS a optimální využití svěřeného školského
majetku i v době mimo vyučování.
(20) Zajišťuje komunikaci a úřední styk mezi příspěvkovými organizacemi z oblasti
sportu a kultury, zřizovanými MČ BS, a samosprávnými orgány zřizovatele,
resp. ÚMČ BS.
(21) Poskytuje potřebnou metodickou součinnost příspěvkovým organizacím z oblasti
sportu a kultury, zřizovaným MČ BS. Kontroluje dodržování platných znění
zřizovacích listin po obsahové stránce příspěvkovými organizacemi.
(22) Kontroluje formální a právní správnost smluv příspěvkových organizací z oblasti
sportu a kultury, zřizovaným MČ BS.
(23) Poskytuje potřebnou právní součinnost příspěvkovým organizacím z oblasti sportu
a kultury, zřizovaným MČ BS.
(32) Zpracovává návrhy zřizovacích listin příspěvkových organizací z oblasti sportu
a kultury, zřizovaných MČ BS, včetně návrhů změn a dodatků těchto zřizovacích
listin.
(33) Připravuje podklady pro zápisy, změny zápisů a výmazy příspěvkových organizací
z oblasti sportu a kultury, zřizovaných MČ BS, v obchodním rejstříku; požaduje
při tom součinnost a doložení soudem vyžadovaných příloh od ředitelů těchto
příspěvkových organizací.
V přenesené působnosti
(1) Projednává přestupky na úseku školství na základě zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů a na úseku kultury na základě zákona
o přestupcích a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s
právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „autorský zákon“).
(2) Projednává správní delikty dle autorského zákona.
(3) Provádí namátkové kontroly zákazu kouření ve školách podle tabákového zákona.
Článek 33
Odbor životního prostředí
33.1. Oddělení odpadového hospodářství
V samostatné působnosti
(1) Vytváří a realizuje koncepci péče o životní prostředí MČ BS v návaznosti na koncepci
ŽP města, ke které se vyjadřuje a v souvislosti s tím zabezpečuje racionální využívání
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přírodních zdrojů. Zabezpečuje provoz sběrných středisek odpadu.
(2) Vyjadřuje se ke koncepci odpadového hospodářství města, k místům odkládání
nebezpečných složek komunálních odpadů, vyjadřuje se k systému sběru, třídění,
využívání a zneškodňování komunálního a stavebního odpadu v souladu se zvláštními
předpisy.
(3) Koordinuje činnost všech subjektů při řešení ekologických problémů v MČ BS.
(4) Zajišťuje údržbu volných neudržovaných ploch na území MČ BS.
(5) Zajišťuje dohled nad prováděním údržby ploch zeleně všech vlastníků pozemků
na území MČ BS a to ve spolupráci s Městskou policií Brno.
(6) Vyjadřuje se k posuzování vlivů na životní prostředí podle zvláštních předpisů
a zajišťuje místo pro veřejné projednávání posudku na území MČ BS.
(7) Zajišťuje plnění původce odpadů vznikající z vlastní činnosti MČ BS.
V přenesené působnosti
(1) Na úseku odpadového hospodářství:
a) kontroluje využívání zavedeného systému pro nakládání s komunálním odpadem
a kontroluje, zda se fyzická osoba zbavuje odpadu v souladu se zákonem;
b) ukládá pokuty právnickým a fyzickým osobám oprávněným podnikání;
c) ukládá pokuty fyzickým osobám v případě, že se zbaví autovraku v rozporu
se zákonem nebo odloží elektrozařízení mimo místa k tomu určená nebo mimo
místa jejich zpětného odběru;
d) kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají
zajištěno využití nebo odstranění odpadů v souladu se zákonem;
e) ukládá pokuty za porušení obecně závazných vyhlášek;
f) kontrolují u provozovatele skládky, placení poplatků a ukládání poplatků
na skládky.
(2) Eviduje a kontroluje placení správních poplatků a pokut vyměřených odborem,
vymáhá jejich placení.
(3) Projednává přestupky podle § 45, § 46, § 47 odst. 1 písm. d), g), h) a § 47b odst. 1
písm. d) zákona o přestupcích, podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“),
podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon na ochranu zvířat“), podle zákona č. 185/2001 Sb.
o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech“)
a podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o ochraně ovzduší“), příp. správní delikty dle výše uvedených právních
předpisů.
33.2. Oddělení péče o veřejnou zeleň
V samostatné působnosti
(1) Vytváří a realizuje koncepci péče o životní prostředí MČ BS v návaznosti na koncepci
ŽP města, ke které se vyjadřuje a v souvislosti s tím zabezpečuje racionální využívání
přírodních zdrojů. Zabezpečuje provoz sběrných středisek odpadu.
(2) Zajišťuje správu ploch zeleně veřejné a omezeně přístupné na území MČ BS kromě
parků Lužánky, Tyršův sad, Koliště - část u Domu umění, Denisovy sady, Studánka,
Špilberk, části Wilsonova lesa a mimo uliční stromořadí.
(3) Vydává souhlas k asanaci dřevin a zabezpečuje jejich asanaci na plochách dle čl. 33,
bod 33.2. odst. 2 a dále na plochách dle čl. 33, bod 33.1. odst. 4.
(4) Přejímá nově vybudované plochy zeleně v majetku města a uplatňuje za vlastníka
práva a povinnosti s tím spojené.
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(5) Vede a aktualizuje evidenci ploch veřejné a omezeně přístupné zeleně na území
MČ BS a poskytuje tyto údaje pro celoměstskou evidenci vedenou městem.
(6) Zřizuje výběhy pro psy.
(7) Spolupracuje s městem při zabezpečování a usměrňování péče o vytváření a ochranu
zdravých životních podmínek.
(8) Zajišťuje deratizaci v územním obvodu městské části na veřejných prostranstvích
ve správě nebo údržbě městské části s charakterem veřejné zeleně.
(9) Zabezpečuje řádné hospodaření s majetkem města Brna ve správě MČ BS
vč. jeho evidence a inventarizace, v rámci své působnosti.
(10) Zpracovává podklady pro nabývání nebo odnětí majetku vč. podkladů pro zápis
do katastru nemovitostí.
(11) Eviduje a kontroluje platby a výnosy z pronájmů majetku spravovaného odborem.
(12) Zabezpečuje provoz vodních prvků ve správě MČ BS.
V přenesené působnosti
(1) Na úseku ochrany přírody a krajiny:
a) vydává povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les a je oprávněn k pozastavení,
omezení nebo zákazu kácení takových dřevin, ukládá náhradní výsadbu, vede
přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě a ukládá provedení nezbytných
zásahů včetně pokácení dřevin;
b) vede přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšin
ve svém správním obvodu;
c) navrhuje zřizování nebo rušení účelových komunikací, stezek a pěšin ve svém
správním obvodu, projednává v I. stupni správního řízení přestupky a jiné správní
delikty na úseku poškození a nepovoleného kácení stromů rostoucích mimo les
dle zvláštních předpisů;
d) ukládá pokuty v I. stupni za neprovedení uložené náhradní výsadby dřevin v rámci
povolování kácení dřevin rostoucích mimo les;
e) vykonává dozor v ochraně památných stromů a jejich ochranných pásem
před škodlivými vlivy z okolí a dozor v registrovaných významných krajinných
prvcích.
(2) Na úseku ochrany zvířat:
a) projednává v I. stupni správního řízení přestupky na úseku ochrany zvířat
proti týrání a jiné správní delikty chovatelů zvířat včetně ukládání zákazu chovu
zvířat, propadnutí týraného zvířete nebo zabrání týraného zvířete;
b) zajišťuje odborné vyjádření orgánů veterinární správy, vede a uchovává evidenci
osob, které se dopustily přestupku;
c) provádí „zvláštní opatření“ na návrh veterinární správy projednává všechny
podněty podané Krajskou veterinární správou;
d) povoluje svod zvířat podle zvláštních předpisů, v souladu s příslušnou vyhláškou
statutárního města Brna.
(3) Na úseku ochrany ovzduší:
a) zpřístupňuje informace o úrovni znečištění ovzduší města;
b) ukládá pokuty za porušení obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna;
c) projednává přestupky a správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
za pálení na otevřeném ohništi jiného materiálu než suchého rostlinného materiálu
neznečištěného chemickými látkami.
(4) Zpracovává podklady pro výkon státní správy v I. stupni v oblasti veterinární péče,
živočišné a rostlinné výroby, která podle zákona přísluší pověřeným obecním úřadům,
s výjimkou působností vyhrazených městu.
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(5) Spravuje místní poplatky za užívání veřejného prostranství s charakterem veřejné
zeleně.
(6) Eviduje a kontroluje placení správních poplatků a pokut vyměřených odborem,
vymáhá jejich placení.
(7) Spravuje místní poplatky ze psů.
(8) Vydává rybářské lístky a vede jejich evidenci.
(9) Vede evidenci zemědělských podnikatelů a vydává o zápisu do této evidence
osvědčení.
(10) Projednává přestupky podle § 45, § 46, § 47 odst. 1 písm. d), g), h) a § 47b odst. 1
písm. d) zákona o přestupcích, podle zákona o ochraně přírody, podle zákona na
ochranu zvířat, podle zákona o odpadech a podle zákona o ochraně ovzduší, příp.
správní delikty dle výše uvedených právních předpisů.
(11) Rozhoduje o přestupcích podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu
rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně
některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů.
(12) Rozhoduje o přestupcích v rámci svěřené působnosti, včetně přestupků na úseku
obecného užívání lesů a myslivosti.
33.3. Oddělení čistoty komunikací
V samostatné působnosti
(1) Zabezpečuje čištění všech vozovek komunikací mimo dálnic a dálničních ramp
na území MČ BS; zabezpečuje zimní údržbu vozovek místních komunikací mimo
základní komunikační systém.
(2) Zabezpečuje čištění a zimní údržbu na chodnících a ostatních dopravních plochách
(např. schody, cyklistické stezky, cesty apod.) včetně ploch, které nejsou zařazeny
do sítě místních komunikací, pokud není čištění a zimní údržba povinností jiného
vlastníka (správce) nemovitosti.
(3) Zabezpečuje výkon trestu obecně prospěšných prací na území MČ BS.
V přenesené působnosti
nevykonává
Článek 34
Stavební úřad
Přenesená působnost odboru je dána stavebním zákonem, příslušnost Stavebního úřadu určuje
ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) stavebního zákona.
34.1.Oddělení územního řízení
V samostatné působnosti
(1) V rámci odborné způsobilosti odboru poskytuje odborně technickou a konzultační
činnost pro jednání samosprávných orgánů týkající se interpretace jednotlivých
ustanovení stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, ke kterým je jako odbor
věcně a místně příslušný.
V přenesené působnosti
(1) Poskytuje podle ust. § 21 odst. 1 písm. b), c) stavebního zákona jako předběžné
informace územně plánovací informace o podmínkách vydání územního rozhodnutí
a vydání územního souhlasu.
(2) Vede v souladu s ust. § 76 a násl. stavebního zákona územní řízení nebo zjednodušené
územní řízení a posuzuje soulad záměru žadatele s vydanou územně plánovací
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dokumentací, cíli a úkoly územního plánování a požadavky stavebního zákona
a souvisejících předpisů.
(3) Vydává územní rozhodnutí nebo územní souhlas pro umísťování staveb nebo zařízení,
o změně stavby a změně vlivu stavby na využití území, o změně využití území,
o dělení nebo scelování pozemků, o ochranném pásmu dle přísl. ustanovení stavebního
zákona.
(4) Se souhlasem dotčených orgánů uzavírá s žadatelem veřejnoprávní smlouvu,
která nahradí územní rozhodnutí, a to za zákonem stanovených podmínek.
(5) Na žádost žadatele vydává společné územní a stavební rozhodnutí.
(6) Na žádost oprávněného vydává rozhodnutí o změně územního rozhodnutí.
(7) Vydává souhlas dle ust. § 15 stavebního zákona, speciálním stavebním úřadům
k vydání povolení pro vyjmenované stavby v jejich působnosti a ověřuje dodržení
podmínek územního rozhodnutí.
(8) Dle ust. § 15 stavebního zákona se vyjadřuje ke stavbám, které nevyžadují územní
rozhodnutí, k vydání povolení pro vyjmenované stavby v působnosti speciálních
stavebních úřadů z hlediska souladu navrhované stavby se záměry územního
plánování
(9) Rozhoduje o výjimce z ustanovení vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, pro územní řízení,
v němž je příslušný rozhodnout ve věci.
(10) Rozhoduje o výjimce z ustanovení vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v němž je příslušný rozhodnout
ve věci.
(11) Vykonává státní dozor ve věcech územního plánování a provádí kontrolní prohlídky.
34.2.Oddělení stavebního řádu
V samostatné působnosti
nevykonává
V přenesené působnosti
(1) Vydává souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru a společný územní
souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru pro jednoduché stavby,
terénní úpravy a udržovací práce vyžadující ohlášení dle ust. § 104 stavebního zákona.
(2) Na základě podané žádosti posuzuje a vydává vyjádření pro stavby, terénní úpravy,
zařízení, stavební úpravy a udržovací práce nevyžadující stavební povolení
ani ohlášení dle ust. § 103 stavebního zákona.
(3) Napomáhá stavebníkovi odstranit vady podání, žádosti.
(4) Vede stavební řízení a vydává stavební povolení.
(5) Vede společné územní a stavební řízení a vydává rozhodnutí.
(6) Vede řízení o dodatečném povolení stavby a vydává rozhodnutí o dodatečném
povolení stavby.
(7) Při oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora postupuje
dle ust. § 117 stavebního zákona.
(8) Uzavírá s žadatelem veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení
dle příslušných ustanovení stavebního zákona (§ 116 stavebního zákona).
(9) Povoluje změnu stavby před jejím dokončením rozhodnutím vydaným na místě
při kontrolní prohlídce stavby, vede řízení nebo spojené řízení o změně stavby
před jejím dokončením.
(10) Na základě závěrečné kontrolní prohlídky stavby, nebo po předložení odborného
posudku autorizovaného inspektora (certifikátu), vydává souhlas s užíváním stavby
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nebo kolaudační souhlas, provádí kolaudační řízení, místní šetření a vydává
kolaudační rozhodnutí za použití přechodných ustanovení stavebního zákona.
(11) Povoluje předčasné užívání stavby, zkušební provoz, vydává souhlas
nebo rozhodnutí o změně v užívání stavby.
(12) Ověřuje dokumentaci skutečného provedení stavby nebo zjednodušenou
dokumentaci (pasport).
(13) Povoluje a nařizuje odstranění stavby, terénních úprav a zařízení.
(14) Ve veřejném zájmu nařizuje neodkladné odstranění stavby, nutné zabezpečovací
práce, nezbytné úpravy, údržbu stavby, vyklizení stavby a dále ukládá opatření
na sousedním pozemku nebo stavbě.
(15) Rozhoduje o poskytnutí stavebního příspěvku na úhradu části nákladů při nařízení
nezbytných úprav dle zákonem stanovených podmínek.
(16) Rozhoduje o výjimce z ustanovení vyhlášky o technických požadavcích na stavby,
v němž je příslušný rozhodnout ve věci.
(17) Vykonává státní dozor ve věcech stavebního řádu, provádí kontrolní prohlídky
stavby, vydává opatření a rozhodnutí ke zjednání nápravy závady zjištěné při kontrolní
prohlídce stavby.
(18) Uplatňuje mimořádné postupy dle ust. § 177 stavebního zákona pro odvrácení
nebo zmírnění možných dopadů mimořádné události nebo situace dle zákonných
podmínek.
(19) Vykonává samostatnou agendu vodoprávního úřadu podle zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
která přísluší obecním úřadům a pověřeným obecním úřadům.
(20) Plní funkci dotčeného orgánu v územním řízení z hlediska dopravy a komunikací
dle zvláštních předpisů.
(21) Vykonává působnost stavebního úřadu na účelových komunikacích.
(22) Vykonává působnost speciálního stavebního úřadu I. stupně na místních a účelových
komunikacích (mimo základní komunikační systémy) dle pasportního informačního
systému vedeného městem.
(23) Vykonává působnost silničního správního úřadu I. stupně na místních a účelových
komunikacích (mimo ZKS) dle pasportního informačního systému vedeného městem.
(24) Vykonává státní dozor nad místními a veřejně přístupnými účelovými komunikacemi
v městské části (mimo ZKS), dle pasportního informačního systému vedeného
městem.
(25) Vyjadřuje se k záměrům na rozvoj pozemních komunikací, parkovišť a odstavných
ploch na území městské části, ke způsobu a rozsahu údržby místních komunikací,
nad nimiž vykonává státní správu.
34.3.Oddělení reklam a jiných staveb dočasných
V samostatné působnosti
nevykonává
V přenesené působnosti ve vztahu k reklamním zařízením, stavbám pro reklamu a dočasné
stavby
(1) Vede v souladu s ust. § 87 a násl. stavebního zákona pro reklamní zařízení, stavby pro
reklamu a dočasné stavby územní řízení nebo zjednodušené územní řízení a posuzuje
soulad záměru žadatele s vydanou územně plánovací dokumentací, cíli a úkoly
územního plánování a požadavky stavebního zákona a souvisejících předpisů.
(2) Vede stavební řízení pro reklamní zařízení, stavby pro reklamu a dočasné stavby.
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(3) Vydává územní souhlas nebo územní rozhodnutí pro umístění reklamních zařízení,
staveb pro reklamu a dočasných staveb.
(4) Vydává stavební povolení nebo souhlas s provedením staveb pro reklamu a dočasných
staveb.
(5) Na žádost žadatele vydává společné územní rozhodnutí a stavební povolení.
(6) Na žádost oprávněného vydává rozhodnutí o změně územního rozhodnutí.
(7) Při oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora postupuje
dle ust. § 117 stavebního zákona.
(8) Uzavírá s žadatelem veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení
dle příslušných ustanovení stavebního zákona (§ 116 stavebního zákona).
(9) Rozhoduje o výjimce z ustanovení vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, pro územní řízení,
v němž je příslušný rozhodnout ve věci.
(10) Rozhoduje o výjimce z ustanovení vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v němž je příslušný rozhodnout
ve věci.
(11) Provádí kontrolní prohlídky staveb a zařízení.
(12) Na žádost stavebníka vede řízení o změně stavby před dokončením.
(13) Na základě závěrečné kontrolní prohlídky nebo po předložení odborného posudku
autorizovaného inspektora, vydává souhlas s užíváním stavby nebo kolaudační
souhlas.
(14) Povoluje předčasné užívání stavby, zkušební provoz.
(15) Povoluje a nařizuje odstranění reklamních zařízení, staveb pro reklamu a dočasných
staveb.
(16) Ve veřejném zájmu nařizuje neodkladné odstranění stavby, nutné zabezpečovací
práce, nezbytné úpravy, údržbu stavby, vyklizení stavby a dále ukládá opatření
na sousedním pozemku nebo stavbě.
(17) Rozhoduje o poskytnutí stavebního příspěvku na úhradu části nákladů při nařízení
nezbytných úprav dle zákonem stanovených podmínek.
(18) Vykonává státní dozor ve věcech stavebního řádu.
(19) Uplatňuje mimořádné postupy dle ust. § 177 stavebního zákona pro odvrácení
nebo zmírnění možných dopadů mimořádné události nebo situace dle zákonných
podmínek.
34.4. Oddělení právní a organizační
V samostatné působnosti
nevykonává
V přenesené působnosti
(1) Vyřizuje stížnosti dle ust. § 175 správního řádu proti nevhodnému chování úředních
osob nebo proti postupu správního orgánu.
(2) Vede příslušnou evidenci stížností ve své působnosti.
(3) Vede sankční řízení ve věci přestupku fyzických osob.
(4) Vede sankční řízení ve věci správních deliktů právnických osob a podnikajících
fyzických osob.
(5) Provádí autoremeduru dle ust. § 87 správního řádu.
(6) Provádí obnovu řízení dle ust. § 100 správního řádu.
(7) Provádí přezkum dle ust. § 156 správního řádu, vyjádření, osvědčení nebo sdělení.
(8) Provádí exekuci na nepeněžitá plnění.
(9) Připravuje podklady pro exekuci na peněžitá plnění.
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(10) Vypracovává stanoviska ke správním žalobám v rámci působnosti a činnosti
Stavebního úřadu.
(11) Podává kasační stížnosti v rámci působnosti a činnosti Stavebního úřadu.
(12) Vede řízení dle ust. § 142 správního řádu o určení právního vztahu.
(13) Ukládá pořádkové pokuty dle ust. § 62 správního řádu.
(14) Ukládá pořádkové pokuty dle ust. § 173 stavebního zákona.
(15) Připravuje vedoucí odboru dle ust. § 14 správního řádu podklady pro rozhodnutí
o vyloučení z projednávání a rozhodování věci.
(16) Zpracovává podklady pro potřeby statistiky v oblasti stavebního řádu.
(17) Podává statistická hlášení dle zvláštních předpisů o povolovaných stavbách
a stavbách uvedených do užívání, a to místně příslušnému statistickému úřadu.
(18) Vede evidenci a přiděluje evidenční čísla objektům pro rekreaci na území MČ BS.
(19) Provádí příslušné činnosti v rámci evidence RUIAN a USUI dle platných předpisů
v této oblasti.
(20) Potvrzuje pravomocnost a vykonatelnost vydaných rozhodnutí a vede o tom
evidenci.
(21) Postupuje odvolání včetně spisového materiálu k vyřízení na nadřízený orgán –
Magistrát města Brna, Odbor územního a stavebního řízení, a vypracovává stanoviska
stavebního úřadu k odvolání.
(22) Na vyžádání soudů jim postupuje spisy a předkládá k nim stanoviska.
(23) Vede spisovou evidenci a připravuje skartační řízení podle příslušných předpisů.
(24) Vyhledává a poskytuje uloženou spisovou dokumentaci podle stanovených postupů.
(25) Ukládá vyřízené spisy do spisovny Stavebního úřadu.
(26) Vyřizuje administrativní agendu a vybavuje veškerou poštu za Stavební úřad.
(27) Vyhotovuje čistopisy všech písemností Stavebního úřadu.
Článek 35
Odbor dopravy a majetku
35.1. Oddělení majetku
V samostatné působnosti
(1) Vede evidenci majetku města svěřeného MČ BS a spolupracuje při zpracování jeho
evidence s příslušnými orgány.
(2) Zajišťuje správu svěřeného majetku ve správě oddělení a dispozice s ním v rozsahu
stanoveném Statutem, včetně pohledávek a závazků z těchto dispozic vyplývajících,
předává podklady Odboru ekonomickému a zasílá příslušným orgánům za účelem
evidence provedené dispozice se svěřeným majetkem města.
(3) Zpracovává návrhy smluv kupních, darovacích a o pronájmu (popř. výpůjčce,
zápůjčce či pachtu) a zabezpečuje jejich projednání v orgánech samosprávy MČ BS,
případně města Brna. Zajišťuje výkon jejich rozhodnutí.
(4) Zpracovává návrhy i jiných smluv podle zvláštních předpisů v rozsahu stanoveném
Statutem.
(5) Zpracovává návrhy na svěření majetku statutárního města Brna, městské části Brnostřed nebo na odnětí svěřeného majetku a zabezpečuje jejich projednání v orgánech
samosprávy MČ BS a města Brna. Zabezpečuje výkon jejich rozhodnutí.
(6) Zabezpečuje zveřejňování záměrů MČ BS ve správě oddělení podle zvláštního
zákona.
(7) Zabezpečuje organizaci vyhlášení, průběhu a vyhodnocení nabídkových řízení
u svěřeného majetku ve správě oddělení a stanovuje ekonomické podmínky
pro výběrová řízení investorů a dodavatelů, a to v rozsahu oprávnění stanovených
městem Brnem.
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(8) Spravuje svěřený majetek MČ BS, který je ve správě oddělení, zajišťuje ekonomické
využití svěřeného majetku a kontroluje jeho účelné a ekonomické využívání.
(9) Zajišťuje doklady a podklady o svěřeném majetku ve správě oddělení pro potřeby
ÚMČ BS a MČ BS.
(10) Spolupracuje s Odborem ekonomickým při inventarizaci ostatního obecního majetku
svěřeného MČ BS.
(11) Vede evidenci žádostí o pronájem (výpůjčku) nebo koupi obecního majetku,
spolupracuje při vypracování návrhů na jejich řešení s příslušnými orgány
a institucemi. Zabezpečuje projednání těchto žádostí v orgánech samosprávy MČ BS,
případně statutárního města Brna. Zajišťuje výkon jejich rozhodnutí.
(12) Posuzuje a zajišťuje doklady o majetkoprávních vztazích pro zápis do katastru
nemovitostí, poskytuje příslušným orgánům podklady pro změnu zápisu v katastru
nemovitostí, pokud skutečný stav nemovitosti neodpovídá zápisu v katastru
nemovitostí, zejména zápisu druhu a způsobu využití; dle pokynů příslušných orgánů
odstraňuje další nedostatky.
(13) Zabezpečuje organizaci realizace záměru statutárního města Brna v oblasti prodeje
obecního bytového a nebytového fondu po jednotkách v součinnosti s Odborem
bytovým, Odborem investičním a správy bytových domů a SNMČ BS.
(14) Zabezpečuje organizaci převodu pozemku zastavěného domem s jednotkami
a pozemku souvisejícího, příp. podílu na těchto pozemcích.
(15) Zpracovává podklady pro zápis do katastru nemovitostí za ÚMČ BS.
(16) Zpracovává a předává Magistrátu města Brna podklady pro zápisy údajů o právních
vztazích a jiných údajů do katastru nemovitostí.
(17) Zabezpečuje zastupování vlastníka obecních vymezených jednotek v právnických
osobách Společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“), vzniklých podle zvláštního
předpisu (zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů,
a občanského zákoníku).
(18) Zabezpečuje právní rámec právnických osob SVJ vzniklých podle zvláštního
předpisu (občanského zákoníku), včetně metodické a právní součinnosti v případě
majority statutárního města Brna v SVJ
(19) Zabezpečuje zpracování a předložení návrhů na územní změny MČ BS a změny
katastrálního území na území MČ BS ZMČ BS a následně Zastupitelstvu města Brna
k projednání.
(20) Vede evidenci svěřeného majetku MČ BS, včetně potřebných podkladů, mimo
bytových domů a obecního majetku (ŽP – mobiliář) a pozemků.
(21) Zabezpečuje výkon péče o svěřený majetek MČ BS ve správě oddělení.
(22) Zabezpečuje výkon povinností vlastníka svěřeného majetku MČ BS ve správě
oddělení.
(23) Vede evidenci příjmů z pronájmu svěřeného majetku MČ BS ve správě oddělení
a zpracovává podklady pro vymáhání dlužných částek.
(24) Zastupuje MČ BS jako účastníka řízení v územním a stavebním řízení v případě
svěřeného majetku MČ BS e správě oddělení.
(25) Předkládá Majetkové komisi RMČ BS návrhy a žádosti související s privatizací
bytových domů. V součinnosti s Odborem investičním a správy bytových domů
kompletuje stanoviska všech dotčených komisí v uvedené záležitosti a předkládá
návrh na dispozici s majetkem k projednání v RMČ BS, ZMČ BS a Zastupitelstvu
města Brna.
(26) Navrhuje zařazení dopravně významných veřejně přístupných účelových komunikací
do sítě místních komunikací.
(27) Žádá o omezení veřejného přístupu na veřejně přístupných účelových komunikacích.
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(28) Uděluje souhlas s uzavírkami na veřejně přístupných účelových komunikacích.
(29) Uzavírá smlouvy na pronájem nebo výpůjčku veřejně přístupných účelových
komunikací.
(30) Zajišťuje prohlídky, údržbu a opravy účelových komunikací přiměřeně na základě
přidělené dotace.
V přenesené působnosti
nevykonává
35.2. Oddělení dopravy
V samostatné působnosti
(1) Podílí se na koordinaci oprav komunikací místního významu s opravami a výstavbou
technických sítí na území městské části.
(2) Vyjadřuje se ke stavu technických sítí, pokud jsou tyto v majetku města.
(3) Předkládá změny v pasportu na Brněnské komunikace a.s.
V přenesené působnosti
(1) Kontroluje dodržování nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává
„Tržní řád“, ve znění pozdějších nařízení (dále jen „Tržní řád“) a obecně závazných
předpisů v oblasti:
a) oprávnění prodejců,
b) dodržování stanoveného sortimentu.
(2) Spravuje místní poplatky:
a) za užívání veřejného prostranství;
b) za ubytovací kapacity;
c) za lázeňské a rekreační pobyty;
d) za vyhrazení parkovacího místa;
e) za umístění reklamních zařízení;
f) ze vstupného.
(3) Vede daňová řízení podle daňového řádu.
(4) Vyjadřuje se k záměrům na rozvoj pozemních komunikací, parkovišť a odstavných
ploch na území městské části, ke způsobu a rozsahu údržby místních komunikací,
nad nimiž vykonává státní správu.
(5) Vykonává působnost silničního správního úřadu I. stupně na místních a účelových
komunikacích (mimo základní komunikační systémy) dle pasportního informačního
systému vedeného městem.
(6) Vykonává státní odborný dozor nad místními a účelovými komunikacemi v MČ BS
(mimo základní komunikační systémy) dle pasportního informačního systému
vedeného městem.
(7) Ukládá pokuty podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů, daňového řádu a zvláštních právních předpisů.
(8) Ukládá pokuty právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám za porušení
obecně závazných vyhlášek města Brna na úseku loterií a jiných podobných her.
(9) Rozhoduje o povolení tombol a loterií v územním obvodu MČ BS dle zákona
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
a správního řádu a vykonává státní dozor.
(10) Provádění zapečetění a odpečetění pokladniček veřejných sbírek konaných
v územním obvodu MČ BS a kontroluje vyúčtování sbírky dle zákona
č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných
sbírkách), ve znění pozdějších předpisů.
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35.3. Oddělení obchodu
V samostatné působnosti
(1) Navrhuje lokality tržišť a způsob organizace jejich obsazování a provozování a návrhy
předkládá ke schválení RMČ BS.
(2) Eviduje žádosti na změny Tržního řádu, navrhuje změny a úpravy Tržního řádu
a předkládá je k projednání v samosprávných orgánech.
(3) Zajišťuje provoz tržiště na Zelném trhu, koordinuje a pořádá gastronomické, kulturní,
společenské a osvětové akce v lokalitě Zelného trhu nebo na jiných místech, určených
RMČ BS.
(4) Zajišťuje a koordinuje chod tržišť zřizovaných a provozovaných MČ BS
dle rozhodnutí samosprávných orgánů.
(5) Zabezpečuje konkrétní úkoly v oblasti turismu dle rozhodnutí ZMČ BS nebo
RMČ BS.
(6) Vede evidenci majetku ve správě oddělení.
V přenesené působnosti
nevykonává
Článek 36
Společné činnosti všech odborů
Každý odbor:
(1) Eviduje úkoly odboru, sleduje jejich plnění.
(2) Při manipulaci s dokumenty se řídí podle Spisového a skartačního řádu ÚMČ BS.
(3) Vyřizuje náležitosti pracovních cest vedoucího i pracovníků odboru (jízdenky,
místenky, noclehy, vyúčtování, eviduje cestovní zprávy).
(4) Opatřuje režijní materiál a kancelářské potřeby.
(5) Sleduje a usměrňuje čerpání rozpočtových nákladů odboru.
(6) Vyřizuje osobní a mzdové náležitosti pracovníků odboru.
(7) Spolupracuje při tvorbě informační strategie ÚMČ BS.
(8) Spolupracuje na návrzích řešení informačního systému s odborem informatiky.
(9) Provádí ověřovací provoz určených částí informačního systému.
(10) Provádí praktické ověření určených částí informačního systému z hlediska svého
odborného zaměření.
(11) Provádí zavedení určených částí informačního systému do běžného provozu.
(12) Provádí svoji agendu určených částí informačního systému.
(13) Předává Odboru informatiky veškeré připomínky k provozu informačního systému.
(14) Předává Odboru informatiky veškeré změny vnějších podmínek, které mohou
vyvolat změny v informačním systému.
(15) Spolupracuje na připomínkovém řízení k vyhláškám statutárního města Brna.
(16) Spolupracuje na tvorbě OŘ ÚMČ BS.
(17) Zabezpečuje předkládání podkladů k vymáhání pohledávek v souladu s platnou
metodikou nakládání s pohledávkami.
(18) Připravuje a předkládá materiály do příslušné oborové komise RMČ BS.
(19) Vedoucí odborů jsou odpovědni za přípravu a vyhotovení materiálů, předkládaných
k projednání a rozhodnutí RMČ BS a ZMČ BS, jejich náležitosti, věcnou a právní
bezchybnost obsahu a úpravu materiálu, jejich soulad s právními předpisy i vnitřními
předpisy MČ BS.
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Příloha č. 1
STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ A ČLENOVÉ ZMČ BS SE SVĚŘENÝMI
OBLASTMI, VČETNĚ SVĚŘENÝCH OBLASTÍ
STAROSTA MČ BS
Martin Landa
V samostatné působnosti má svěřeno, dle rozhodnutí ZMČ BS, zabezpečování konkrétních
úkolů v těchto oblastech:
• majetek;
• věci stanovené pro funkci starosty zákonem o obcích.
1. MÍSTOSTAROSTKA MČ BS
JUDr. Michaela Dumbrovská
V samostatné působnosti má svěřeno, dle rozhodnutí ZMČ BS, zabezpečování konkrétních
úkolů v oblastech:
• bydlení;
• školství;
• občanské záležitosti;
• matrika.
v pořadí druhý MÍSTOSTAROSTA MČ BS
Jiří Švachula
V samostatné působnosti má svěřeno, dle rozhodnutí ZMČ BS, zabezpečování konkrétních
úkolů v oblasti:
• investice a správa bytových domů.
v pořadí třetí MÍSTOSTAROSTKA MČ BS
Mgr. Jasna Flamiková
V samostatné působnosti má svěřeno, dle rozhodnutí ZMČ BS, zabezpečování konkrétních
úkolů v oblastech:
• životní prostředí;
• obchod, doprava a služby.
v pořadí čtvrtý MÍSTOSTAROSTA MČ BS (neuvolněný)
Ing. Martin Schwab
V samostatné působnosti má svěřeno, dle rozhodnutí ZMČ BS, zabezpečování konkrétních
úkolů v oblasti:
• ekonomika, rozpočet a finance.
UVOLNĚNÝ ČLEN ZMČ BS - PŘEDSEDA FINANČNÍHO VÝBORU
Ing. Bohumil Bílek
UVOLNĚNÝ ČLEN ZMČ BS PRO VÝSTAVBU A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Ing. arch. Petr Bořecký
V samostatné působnosti má svěřeno, dle rozhodnutí ZMČ BS, zabezpečovat konkrétní
činnosti v oblasti:
• výstavby a územního rozvoje.
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UVOLNĚNÝ
ČLEN
ZMČ
BS
PRO
VĚCI
LEGISLATIVNĚ-PRÁVNÍ
A INFORMATIKU
Svatopluk Bartík
V samostatné působnosti má svěřeno, dle rozhodnutí ZMČ BS, zabezpečovat konkrétní
činnosti v oblastech:
• legislativně-právní;
• informatiky.
UVOLNĚNÝ ČLEN ZMČ BS PRO KULTURU, SPORT A TURISMUS
BcA. Petr Kalousek
V samostatné působnosti má svěřeno, dle rozhodnutí ZMČ BS, zabezpečovat konkrétní úkoly
v oblastech:
• kultury;
• sportu;
• turismu.
NEUVOLNĚNÝ ČLEN ZMČ BS PRO VĚCI SOCIÁLNÍ, ZDRAVOTNÍ A
NÁRODNOSTNÍ MENŠINY
Mgr. David Oplatek
V samostatné působnosti má svěřeno, dle rozhodnutí ZMČ BS, zabezpečování konkrétních
úkolů v samostatné působnosti v oblastech:
• sociální;
• zdravotní;
• a národnostních menšin.
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Příloha č. 2

Organizační schéma MČ BS

STAROSTA

1. místostarosta

majetek, úkoly
starosty dle zákona
o obcích

bydlení, školství,
občanské
záležitosti, matrika

v pořadí druhý
místostarosta

v pořadí třetí
místostarosta

investice a správa
bytových domů

životní prostředí,
obchod, doprava a
služby

uvolněný člen
ZMČ BS

uvolněný člen
ZMČ BS

uvolněný člen
ZMČ BS

ekonomika,
rozpočet finance

pro věci právní a
organizační a
informatiku

pro kulturu, sport a
turismus

pro výstavbu a
územní rozvoj

Odbor
ekonomický

Odbor právní a
organizační

Odbor školství,
sportu, kultury
a mládeže

Stavební úřad

v pořadí čtvrtý
místostarosta
(neuvolněný)

člen ZMČ BS
(neuvolněný)
pro věci sociální,
zdravotní a
národnostní
menšiny

TAJEMNÍK

Oddělení
vnitřního
auditu a
kontroly

Odbor bytový

Kancelář
starosty a
vnějších vztahů

Odbor školství,
sportu, kultury
a mládeže

Odbor dopravy
a majetku

Odbor matrika

Odbor
investiční a
správy
bytových domů

Odbor
životního
prostředí

Odbor dopravy
a majetku

předseda
Kontrolního
výboru
(neuvolněný)

uvolněný člen
ZMČ BS předseda
Finančního
výboru

Odbor
informatika

Odbor sociální
a zdravotní

Příloha č. 3

Organizační schéma ÚMČ BS

Starosta

Tajemník

Kancelář starosty a
vnějších vztahů

Oddělení vnitřního
auditu a kontroly

Kancelář tajemníka

Odbor právní a
organizační

Odbor matrika

Odbor informatika

Odbor ekonomický

Odbor dopravy a
majetku

Odbor bytový

Odbor investiční a
správy bytových
domů

Odbor sociální a
zdravotní

Odbor školství,
sportu, kultury a
mládeže

Odbor životního
prostředí

Stavební úřad

Oddělení sekretariát
starosty

Oddělení právní

Oddělení matrika

Oddělení informační
systémy

Oddělení
financování a
rozpočtu

Oddělení majetku

Oddělení nájmů
bytů a nebytových
prostor

Oddělení investic

Oddělení
pečovatelské služby

Oddělení technickoekonomické

Oddělení
odpadového
hospodářství

Oddělení územního
řízení

Oddělení vnějšcích
vztahů

Oddělení
přestupkové

Oddělení zvláštní
matrika

Oddělení podatelny

Oddělení účtárna

Oddělení dopravy

Oddělení právní a
správy pohledávek

Oddělení správy
bytových domů

Oddělení péče o
dospělé

Oddělení
organizačně-právní

Oddělení péče o
veřejnou zeleň

Oddělení stavebního
řádu

Oddělení správy
budov

Oddělení sociálněprávní ochrany dětí

Oddělení čistoty
komunikací

Oddělení reklam a
jiných staveb
dočasných

Oddělení personální
a mzdové

Oddělení obchodu

Referát SPOD I

Referát SPOD II

Referát SPOD III

Referát SPOD IV

Oddělení právní a
organizační

