Odbor právní a organizační Úřadu městské části
Dominikánská 2, 601 69 Brno

Číslo jednací: MCBS/2019/0062849/PLEJ
K podání:
Vaše číslo jednací:
Spisová značka: 2000/MCBS/2018/0215267/5
Vyřizuje: Mgr. Jana Plechlová, tel. 542 526 328
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 11.04.2019
Vážená paní
PhDr. Marika Kupková
členka ZMČ BS
Věc: Odpověď na interpelace
Vážená paní doktorko,
na 4. zasedání ZMČ BS, které se konalo dne 13.3.2019, jste v rámci bodu „Dotazy, připomínky,
podněty a informace členů ZMČ BS“ upozornila na to, že na ulici Veselá je umístěn
velkoformátový banner, který inzeruje kasino v Hotelu International. Uvedla jste, že od Stavebního
úřadu ÚMČ BS jste zjistila, že se nejedná o nepovolené reklamní zařízení a vlastník banner mohl
umístit i z toho důvodu, že se opřel o závazné stanovisko Odboru památkové péče MMB. Dala jste
podnět, zda by bylo možné napadnout nějakým způsobem obsah toho závazného stanoviska odboru
památkové péče.
K Vašemu podnětu na základě vyjádření Stavebního úřadu ÚMČ BS uvádím, že reklamní zařízení
je umístěno do stávající konstrukce, umístěné na budovu v roce 1992. V současné době nelze
uplatnit žádné opravné prostředky ke zrušení či změně závazného stanoviska Odboru památkové
péče MMB. Pro úplnost uvádím, že obsah reklamního zařízení není předmětem posuzování
Stavebního úřadu ani Odboru památkové péče MMB.
S pozdravem

Bc. Petr Štika, MBA, LL.M.
tajemník ÚMČ BS

Starosta
Dominikánská 2, 601 69 Brno

Číslo jednací: MCBS/2019/0062822/PLEJ
K podání:
Vaše číslo jednací:
Spisová značka: 2000/MCBS/2018/0215267/4
Vyřizuje: Mgr. Jana Plechlová, tel. 542 526 328
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 11.04.2019
Vážená paní
Mgr. Jitka Hrabovská
členka ZMČ BS

Věc: Odpověď na interpelaci
Vážená paní magistro,
na 4. zasedání ZMČ BS, které se konalo dne 13.3.2019, jste vznesla dotaz týkající se 3. zasedání
ZMČ BS a hlasování ve věci OZV č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských
zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku. Konkrétně jste uvedla: „Na minulém zasedání jsme upozorňovali na to, že se nemůžeme
bez podkladů, který by byl v komisích, o tom materiálu vůbec rozhodnout. Na základě vyjádření
městské části jsme byli upozorněni, že v té oblasti Bajkazylu na Dornychu dochází opakovaně
k porušení nočního klidu, neustále se to musí řešit, že pan tajemník tam neustále docházel a tím
pádem nám jakýmsi způsobem přednesl tu problematiku a my jsme na základě toho hlasovali.
Chtěla jsem to prověřit, proto jsem podala celkem tři žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím: jednu na Policii ČR, jednu na městskou policii a jednu přímo
na městskou část. A to, aby mi bylo doloženo, zda tedy docházelo k porušení nočního klidu, zda
došlo k nějakým sankcím a zda tam proběhlo měření hluku. Od všech tří orgánů jsem se dozvěděla,
že k žádnému porušení nočního klidu nedocházelo. Z MČ Brno-střed mi došla odpověď, že tam byl
nějaký problém s tím, že opakovaně pozdě sklidili zahrádky, to se ale vůbec netýká nočního klidu,
takže bych chtěla upozornit na to, že jsme tady rozhodli naprosto bez podkladů. Proto žádám pana
starostu, aby mi v rámci interpelace vysvětlil, proč jsme byli takovým způsobem nuceni k takovému
rozhodnutí, z jakého důvodu.“
K Vašemu dotazu sděluji, že návrh týkající se doplnění pohostinských zařízení na území MČ Brnostřed na ulici Dornych do přílohy OZV, byl vznesen občanem z řad veřejnosti. Materiál k bodu, tak
jak byl předložen Radou MČ Brno-střed k projednání, byl projednán v relevantních komisích RMČ
BS (Komise pro bezpečnost, veřejný pořádek, obchod a služby a Komise legislativní a organizační).
Vzhledem k tomu, že návrh občana si osvojil JUDr. Kerndl, v souladu s Jednacím řádem ZMČ BS
bylo o tomto návrhu hlasováno. Každý z členů ZMČ BS měl možnost zvážit, jakým způsobem
uplatní svoje hlasovací právo, přičemž si dovolím připomenout, že každý člen zastupitelstva

-2v souladu s ust. § 69 zákona o obcích vykonává svůj mandát osobně a v souladu se svým slibem
a není přitom vázán žádnými příkazy.

S pozdravem

Ing. arch. Vojtěch Mencl
starosta

Odbor právní a organizační Úřadu městské části
Dominikánská 2, 601 69 Brno

Číslo jednací: MCBS/2019/0062886/PLEJ
K podání:
Vaše číslo jednací:
Spisová značka: 2000/MCBS/2018/0215267/8
Vyřizuje: Mgr. Jana Plechlová, tel. 542 526 328
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 11.04.2019
Vážená paní
Mgr. Jasna Flamiková
členka ZMČ Brno-střed

Věc: Odpověď na interpelaci
Vážená paní magistro,
na 4. zasedání ZMČ BS, které se konalo dne 13.3.2019, jste rozšířila svou interpelaci ohledně
umístění stánku se zeleninou v době adventních trhů u Tržnice, kterou jste vznesla na 3. zasedání
ZMČ BS. Váš dotaz konkrétně zněl: „Pochopila jsem, že tam došlo k nějaké reciproční výměně za
charitativní stánky, ale vlastně vůbec jsem nepochopila, proč k této výměně došlo, protože jsme se
vždycky snažili, aby vánoční trhy na Zelňáku byly pěkné, aby byly důstojné, a pak se tam práskne
stánek se zeleninou, který do té koncepce vůbec nezapadá.“
K vašemu dotazu mohu uvést, že záležitost ohledně umístění stánku se zeleninou jako kompenzaci
za umístění dvou charitativních stánků v rámci akce Advent na Zelňáku v prostoru náležejícím k
Tržnici, řešila Mgr.
, vedoucí Oddělení obchodu Odboru dopravy a majetku
ÚMČ BS. Vzhledem k tomu, že Mgr.
již na ÚMČ BS nepracuje, bohužel se nám
nepodařilo dohledat podrobnosti ohledně umístění dotazovaného stánku.
Se žádostí o vysvětlení se obrátíme na pana Bartoška, nájemce Tržnice. Jakmile obdržíme odpověď,
budeme Vás informovat.
S pozdravem

Bc. Petr Štika, MBA, LL.M.
tajemník ÚMČ BS

Odbor právní a organizační Úřadu městské části
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2019/0062879/PLEJ
K podání:
Vaše číslo jednací:
Spisová značka: 2000/MCBS/2018/0215267/7
Vyřizuje: Mgr. Jana Plechlová, tel. 542 526 328
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 11.04.2019
Vážený pan
JUDr. Michal Závodský
člen ZMČ BS
Věc: Odpověď na interpelaci
Vážený pane doktore,
na 4. ZMČ BS, které se konalo dne 13.3.2019, jste v rámci bodu „Dotazy, připomínky, podněty a
informace členů ZMČ BS“ urgoval žádost, kterou vznesl na prosincovém zastupitelstvu a
požadoval jste „předložení zprávy o činnosti za měsíc leden od pana radního Vaníčka a pana
Dvořáka“.
K Vaší žádosti mohu uvést, že uvolnění členové zastupitelstva obce nejsou v pracovněprávním
vztahu k městské části, vykonávají činnosti v oblastech svěřených jim zastupitelstvem, přičemž
zastupitelstvo na svém prvním ustavujícím zasedání určilo funkce (svěřené oblasti), pro které budou
členové zastupitelstva uvolněni. Za výkon funkce je uvolněným členům zastupitelstva poskytována
v souladu s ust. § 72 odst. 1 zákona o obcích odměna, a to ve výši dle prováděcího nařízení vlády.
Výše odměny neodvisí od počtu odpracovaných hodin ani konkrétních úkonů v rámci jim
svěřených oblastí. Nadto je třeba uvést, že každý člen zastupitelstva obce (městské části) vykonává
svůj mandát osobně, v souladu se svým slibem a není přitom vázán žádnými příkazy. Pokud je člen
zastupitelstva pro výkon své funkce uvolněn, okruh jeho činností v rámci výkonu jeho mandátu se
bude soustředit zejména na oblast jemu svěřenou. Povinnost vést si a předkládat snímek pracovního
dne neukládá uvolněným zastupitelům žádný právní předpis. Naopak z dikce zákona o obcích je
zřejmé, že odměna v plné výši za výkon funkce určené uvolněnému zastupiteli náleží vždy (s
výjimkou překážek dle ust. § 72 odst. 5 a 6 zákona o obcích) bez ohledu na počet odpracovaných
hodin a výkon konkrétních činností.
Váš požadavek „skládání účtů“ zastupitelstvu z činnosti uvolněných členů zastupitelstva tedy není
na místě, jde nad rámec oprávnění člena zastupitelstva. Taková situace, tedy „skládání účtů“
v podobě snímků z pracovních dnů, by ad absurdum mohla vést k porušení zákonného ustanovení
výkonu zastupitelského mandátu osobně, vázanosti pouze svým slibem a nikoliv příkazy (§ 69 odst.
4 zákona o obcích).
S pozdravem
Bc. Petr Štika, MBA, LL.M.
tajemník ÚMČ BS

Odbor právní a organizační Úřadu městské části
Dominikánská 2, 601 69 Brno

Číslo jednací: MCBS/2019/0062873/PLEJ
K podání:
Vaše číslo jednací:
Spisová značka: 2000/MCBS/2018/0215267/6
Vyřizuje: Mgr. Jana Plechlová, tel. 542 526 328
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 11.04.2019
Vážený pan
Roman Freimuth
člen ZMČ BS

Věc: Odpověď na interpelaci
Vážený pane zastupiteli,
na 4. zasedání ZMČ BS, které se konalo dne 13.3.2019, jste v rámci bodu „Dotazy, připomínky,
podněty a informace členů ZMČ BS“ shrnul situaci kolem provozovny Bajkazyl a dotázal jste se,
jakým způsobem bude situaci řešena ze strany MČ Brno-střed a Městské policie Brno.
Konkrétně jste uvedl: „Chci se vyjádřit k problematice kolem Bajkazylu, sděluji, že se mi to zdá
nešťastné, protože se tam neslučují dvě základní věci, to je kolo a alkohol. Z vlastní zkušenosti vím,
že v letních hodinách večerních se tam schází lidé v počtu několika desítek i stovek, takže ve
večerních hodinách vjíždí do provozu po pěti, šesti pivech úplně v pohodě. Dotazuji se, jak s tím
budeme bojovat a jak s tím bude bojovat městská policie.“
K Vašemu dotazu sděluji, že o Vámi zmíněné problematice jsme informovali zástupce Městské
policie Brno na pravidelné informativní schůzce, která se konala dne 26.3.2019. Zástupce policie
jsme požádali o kontrolu tohoto jevu s požadavkem na zvýšení četnosti kontrol v této lokalitě.
S pozdravem

Bc. Petr Štika, MBA, LL.M.
tajemník ÚMČ BS

