Rada města Brna
Z8/37. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 5.4.2022

3. Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB,
Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie
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případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání)
Anotace
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1-1
2-2
3-9
10 - 13
14 - 14
15 - 20
21 - 24
25 - 40
41 - 56

Strana 2 / 56

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Brna

Z8/37. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 5. dubna 2022

Název:
Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Brna
za I. čtvrtletí roku 2022

Obsah:

e © Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Brna za I. čtvrtletí roku 2022
e Přehled agendy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Brna za I. čtvrtletí roku 2022,
ke které Kontrolní výbor Zastupitelstva města Brna přijal usnesení

e

Přehled usnesení přijatých na 34. a 35. řádné schůzi Kontrolního výboru Zastupitelstva
města Brna

Předkládá:

Richard Mrázek
předseda Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Brna
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STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO —
KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRNA

ZPRÁVA O ČINNOSTI KONTROLNÍHO VÝBORU

ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRNA
ZA I. ČTVRTLETÍ ROKU 2022

Složení Kontrolního výboru Zastupitelstva města Brna (dále jen KV ZMB):

Předseda
Místopředsedkyně
Členové

Richard Mrázek
JUDr. Jana Přikrylová
David Aleš
Ing. Ivan Fencl, Ph.D.
Milan Hrdlička
Marek Janíček
Mgr. Lukáš Mamula
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
Ing. David Pokorný

Tajemnice

Ing. Lenka Kučerová

Schůze KV ZMB:

V hodnoceném období se uskutečnily 2 řádné schůze KV ZMB.
Tyto schůze KV ZMB byly usnášeníschopné.
Na schůze KV ZMB je pravidelně zvána Ing. Ivana Góttingerová, vedoucí Odboru interního
auditu a kontroly Magistrátu města Brna.
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Metody práce KV ZMB:

*
*

KV ZMB projednává agendu a přijímá usnesení k projednávaným záležitostem.
KV ZMB provádí kontroly na základě zmocnění v $ 119 zákona č. 128/2000

Sb.,

o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
+

KV ZMB

provádí kontrolu na základě usnesení Zastupitelstva města Brna (dále jen

ZMB).
Jednání KV ZMB:
Obsahem jednání KV ZMB bylo zejména:

šetření a kontroly prováděné z podnětu občanů a členů KV ZMB (2 případy),
*%* organizační a metodické záležitosti související s činností KV ZMB (4 případy).
*%

ZMB

za I. čtvrtletí roku 2022, ke které KV ZMB

Příloha č. 1:

Přehled agendy KV
usnesení

Příloha č.2:

Přehled usnesení přijatých na 34. a 35. řádné schůzi KV ZMB

Zápisy ze schůzí KV ZMB konaných v hodnoceném období jsou
na webových stránkách města Brna, proto netvoří přílohu této zprávy.

veřejně

přijal

přístupné

V Brně dne 23. března 2022

Předkládá:

Richard Mrázek
předseda KV ZMB
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Příloha č. 1

usnesení:
Přehled agendy KV ZMB za I. čtvrtletí roku 2022, ke které KV ZMB přijal
Řešeno na schůzi KV ZMB
(číslo schůze)
Předmět jednání KV ZMB
A) Kontroly, šetření, podání
34

Odbor participace MMB — Poskytnutí informací týkajících se
spojené
veškeré | činnosti
a
projekty
na
nákladů
s participativním rozpočtem Dáme na vás
Opakované podání občana — Žádost o posouzení postupu
Magistrátu města Brna ve věci tzv. petice (stížnosti) občanů
proti návrhu novely Územního plánu města Brna

*

Řešeno na schůzi KV ZMB
(číslo schůze)

Předmět jednání KV ZMB
B) Různé
34

Informativní zpráva — Přehled probíhajících soudních sporů
ke dni 31.12.2021

35

35

*

Statistika stížností a pochval za 2. pololetí 2021
Informativní zpráva — Akční plán PROJEKTY 2021 (poslední
část Strategie ffbrno2050)
Odbor kultury MMB — Zpráva o výsledku veřejnosprávní
kontroly provedené Odborem kultury MMB ve Filharmonii
Brno, příspěvkové organizaci
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Příloha č. 2

Přehled usnesení přijatých na 34. a 35. řádné schůzi KV ZMB

34. schůze KV ZMB

(konaná dne 21.02.2022)

1. K bodu 1) Odbor participace MMB — poskytnutí informací týkajících se nákladů na projekty
a veškeré činnosti spojené s participativním rozpočtem Dáme na vás

Kontrolní výbor ZMB
bere na vědomí
informace týkající se nákladů na projekty a veškeré činnosti
rozpočtem Dáme na vás poskytnuté Odborem participace MMB
Přítomno: 7 členů KV ZMB
Schváleno: pro 7, proti 0, zdržel se 0

spojené

s participativním

Usnesení č. KV6-34-01

Usnesení bylo přijato.

2. K bodu 2) Informativní zpráva — Přehled probíhajících soudních sporů ke dni 31.12.2021

Kontrolní výbor ZMB
bere na vědomí informativní zprávy:
Přehled probíhajících soudních sporů vedených statutárním městem — Magistrátem města Brna
ke dni 31.12.2021

Přehled probíhajících soudních sporů vedených
statutárním městem Brnem ke dni 31.12.2021
Přítomno: 7 členů KV ZMB
Schváleno: pro 7, proti 0, zdržel se 0

příspěvkovými

organizacemi

zřízenými

Usnesení č. KV6-34-02

Usnesení bylo přijato.
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3. K bodu 3) Statistika stížností a pochval za 2. pololetí 2021

Kontrolní výbor ZMB
bere na vědomí

Statistiku stížností za 2. pololetí 2021 a Statistiku pochval za 2. pololetí 2021
Přítomno: 7 členů KV ZMB
Schváleno: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. KV6-34-03

Usnesení bylo přijato.

4. K bodu 4) Různé

Kontrolní výbor ZMB
bere na vědomí

opakované podání občana označené „na vědomí“, a to žádost JUDr. Jany Haraštové o posouzení
postupu Magistrátu města Brna ve věci tzv. petice (stížnosti) občanů proti návrhu novely
Územního plánu města Brna a odkazuje na usnesení KV-30-01, které bylo v této věci přijato
na 30. schůzi KV ZMB dne 20.09.2021, cit.: „KV ZMB neshledává postup Magistrátu města
Brna ve věci tzv. petice (stížnosti) občanů proti návrhu novely Územního plánu města Brna
v rozporu s platnou právní úpravou“.
KV ZMB doporučuje JUDr. Janě Haraštové obrátit se v této věci na Odbor územního plánování
a rozvoje MMB, popř. na Kancelář architekta města Brna, příspěvkovou organizaci statutárního
města Brna.
Přítomno: 8 členů KV ZMB
Schváleno: pro 8, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. KV6-34-04

Usnesení bylo přijato.

5. K bodu 4) Různé

Kontrolní výbor ZMB
bere na vědomí

Informativní zprávu Akčního plánu PROJEKTY 2021
poskytnutou Odborem strategického plánování MMB
Přítomno: 8 členů KV ZMB
Schváleno: pro 8, proti 0, zdržel se 0

(poslední část Strategie *brno2050)

Usnesení č. KV6-34-05

Usnesení bylo přijato.
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35. schůze KV ZMB (konaná dne 21.03.2022)

1. K bodu 1) Odbor kultury MMB — Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené
Odborem kultury MMB ve Filharmonii Brno, příspěvkové organizaci

Kontrolní výbor ZMB
bere na vědomí

Zprávu o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené Odborem kultury MMB ve Filharmonii
Brno, příspěvkové organizaci
žádá vedoucí Odboru kultury MMB

o poskytnutí informace, zda došlo k náhradě škody ze strany odpovědných zaměstnanců
Filharmonie Brno, příspěvkové organizace v souvislosti s opožděným tvrzením daně silniční
(viz kapitola Shledaná porušení zákonných ustanovení a dalších právních předpisů předložené
Zprávy o výsledku veřejnosprávní kontroly)
Přítomno: 5 členů KV ZMB

Schváleno: pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. KV6-35-01

Usnesení bylo přijato.
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Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMB v I. čtvrtletí 2022
Členové FV ZMB:
Ing. Andrea Pazderová – předsedkyně FV ZMB
Ing. Antonín Crha – místopředseda FV ZMB
Ing. Jana Bohuňovská
Róbert Čuma
Bc. Kateřina Jarošová, MBA
Bc. Jiří Kment
Petr Šafařík
Na jednání FV ZMB jsou také pravidelně zváni náměstci primátorky a vedoucí OKO MMB.
V prvním čtvrtletí 2022 se do data odevzdání této zprávy konala tři zasedání, a to 19.01., 25.01. a
23.02.2022.
Byly projednány následující body:
1) Odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva města Brna a členů výborů/komisí nečlenů
Zastupitelstva města Brna
2) Ambasáda nezávislé běloruské kultury v Brně – návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku
Centru experimentálního divadla, příspěvkové organizaci, v roce 2022, návrh rozpočtového
opatření
3) Návrh na poskytnutí dotací dle dotačních programů v oblasti kultury na rok 2022 - návrh rozpočtového opatření
4) Návrh na uzavření smluv o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Brna pro státní
příspěvkové organizace v oblasti kultury na roky 2022-2023 – návrh rozpočtového opatření
5) Návrh na uzavření smluv o poskytnutí jednoletých individuálních dotací z rozpočtu města Brna v oblasti kultury v roce 2022 – návrh rozpočtového opatření
6) Pomoc kulturní scéně postižené důsledky pandemie COVID 19 – návrh rozpočtového opatření
7) Návrh na poskytnutí individuálních neinvestičních dotací v oblasti vrcholového sportu na rok
2021 – návrh rozpočtového opatření
8) Návrh na navýšení rozpočtu běžných výdajů Odboru sportu MMB na rok 2022 – návrh rozpočtového opatření
9) Návrh na poskytnutí neinvestičního transferu městské části Brno-střed na zajištění provozu
mobilního kluziště v areálu Nové Zbrojovky v zimní sezoně 2021/2022 - návrh rozpočtového
opatření
10) Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2022 ParaCENTRU Fenix, z.s., návrh rozpočtového opatření
11) Poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna městu Blansku na akci "Hořice u Blanska - stavební
úpravy místní komunikace"; návrh rozpočtového opatření
12) Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace - návrh na poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků na soutěže o návrh "Základní a mateřská škola Sadová" a "Předprostor
Domu umění a park Koliště I", návrh rozpočtového opatření
13) Návrh na poskytnutí investičního transferu městské části Brno-Kníničky na realizovanou zelenou střechu na budově Ondrova 25, návrh rozpočtového opatření
14) Návrh na poskytnutí investičního transferu městské části Brno-střed - návrh rozpočtového
opatření
15) Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – leden 2022 – návrh rozpočtového opatření

16) Projekty financované z Fondu kofinancování projektů – leden 2022 – návrh rozpočtového
opatření
17) Projekt "Sportuj" – návrh smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci; návrh rozpočtového opatření
18) Projekt „Řízení ITI BMO 4“ – posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření
19) Rozdělení finančních prostředků na projekty participativního rozpočtu - výsledky hlasování,
návrh smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem
města Brna, a.s., návrh rozpočtového opatření
20) Návrh dodatků ke smlouvám o poskytnutí individuálních investičních dotací z rozpočtu statutárního města Brna v oblasti dopravy se společností Dopravní podnik města Brna, a.s.
21) Kreditní karty pro zaměstnance Magistrátu města Brna v souvislosti s plněním pracovních
povinností
22) Meziroční vývoj daňových výnosů a plnění rozpočtu daňových výnosů za období ledenprosinec 2021
23) Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace na provoz Potravinové banky pro Brno a
Jihomoravský kraj, z. s. – návrh rozpočtového opatření
24) Sociálně-zdravotní komplex Červený kopec" – posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření
25) Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB - leden 2022 - návrh rozpočtového opatření
26) Zapojení Fondu developerských projektů - leden 2022 – návrh rozpočtového opatření
27) Návrh na poskytnutí zápůjčky městské části Brno-Černovice z Fondu bytové výstavby, návrh
rozpočtového opatření
28) Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací v rámci dotačního programu pro poskytování dotací v oblasti podpory kreativních odvětví na rok 2022 - “Pro Kreativní Brno” - návrh rozpočtového opatření
29) Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace společnosti Olympic Festival s.r.o. na
uspořádání zimního Olympijského festivalu ve městě Brně v roce 2022
30) Návrh rozpočtového opatření – projekt „Rekonstrukce podchodu pod hlavním nádražím –
1.etapa“
31) Rozdělení finančních prostředků na projekty participativního rozpočtu - výsledky hlasování,
návrh smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem
města Brna, a.s., návrh rozpočtového opatření
32) Návrh rozpočtového opatření pro realizaci prezentace statutárního města Brna formou koncertu Jaromír Hnilička: „Missa Jazz“ na Katolických dnech ve Stuttgartu
33) Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací v programu Volnočasové aktivity dětí a mládeže v
roce 2022 – návrh rozpočtového opatření
34) Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací v programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu v roce 2022 – návrh rozpočtového opatření
35) Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku základním školám na mezinárodní projekty v
roce 2022 – návrh rozpočtového opatření
36) Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Masarykově univerzitě na výchovu a vzdělávání
mládeže v roce 2022 – návrh rozpočtového opatření
37) Návrh na poskytnutí neinvestičních příspěvků základním školám na zajištění základní plavecké výuky žáků základních škol – návrh rozpočtového opatření
38) Návrh na poskytnutí neinvestičních příspěvků základním školám na zajištění vzdělávacího
projektu Příběhy našich sousedů – návrh rozpočtového opatření
39) Návrh rozpočtového opatření - zapojení Fondu rezerv a rozvoje k financování běžných a kapitálových výdajů Odboru školství a mládeže MMB
40) Návrh na poskytnutí dotací na podporu vrcholového sportu pro rok 2022 – návrh rozpočtového opatření
41) Návrh na poskytnutí individuální investiční dotace společnosti STAREZ-SPORT, a.s. na realizaci projektu – Navýšení sociálního zázemí – koupaliště Riviéra – návrh rozpočtového opatření

42) Žádost městské části Brno-Jundrov o souhlas s použitím části kladného hospodářského výsledku z vedlejší hospodářské činnosti-bytové hospodářství k jinému účelu
43) Žádost městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora o souhlas s použitím části kladného výsledku hospodaření a odpisů dlouhodobého majetku z vedlejší hospodářské činnosti-bytové
hospodářství k jinému účelu
44) Žádost městské části Brno-Žabovřesky o souhlas s použitím části kladného výsledku hospodaření z vedlejší hospodářské činnosti-bytové hospodářství k jinému účelu
45) Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, na vyklizení Mincmistrovského sklepa, v roce 2022 – návrh rozpočtového opatření
46) Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Muzeu města Brna, p.o., na pokrytí
mzdových nákladů projektového manažera v projektu „Centrum dialogu – záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily“, v roce 2022 – návrh rozpočtového opatření
47) Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku TIC BRNO, příspěvkové organizaci
na akci Den Brna v roce 2022 – návrh rozpočtového opatření
48) Návrh smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v roce 2022 pro Společně o.p.s. na projekt Festival Mendel 2022 – návrh rozpočtového opatření
49) Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku TIC BRNO, příspěvkové organizaci
– návrh rozpočtového opatření
50) Návrh smlouvy o poskytnutí individuální dotace Mendelově univerzitě v Brně na projekt
"Oslavy 200 let od narození Gregora Johanna Mendela pořádané Mendelovou univerzitou v
Brně" - návrh rozpočtového opatření
51) Návrh smlouvy o poskytnutí individuální neinvestiční dotace VIP park.cz s.r.o. na projekt
"Brno ambassadors" – návrh rozpočtového opatření
52) Zapojení Fondu rezerv a rozvoje v souvislosti s úhradou faktur za energie a služby Vysokému
učení technickému v Brně – návrh rozpočtového opatření
53) Návrh na poskytnutí dotací na podporu aktivit k oživení ploch veřejné zeleně ve městě Brně v
roce 2022-"Vnitroblok", návrh vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Brna, návrh rozpočtového opatření
54) Návrh na poskytnutí dotací na podporu aktivit oživení ploch veřejné zeleně ve městě Brně v
roce 2022-"Nábřežít", návrh vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Brna, návrh rozpočtového opatření
55) Zapojení Fondu rezerv a rozvoje k financování imisního monitoringu kvality ovzduší - návrh
rozpočtového opatření
56) Zapojení Fondu rezerv a rozvoje, poskytnutí účelového investičního transferu Správě hřbitovů
města Brna, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření
57) Zvýšení celkových rozpočtových nákladů akce ORG 2161 "Vybudování WC a kolumbárií na
veřejném pohřebišti v Brně-Žebětíně", přesun finančních prostředků v rámci kapitálových výdajů města Brna - návrh rozpočtového opatření
58) Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace Ptačímu centru o.p.s., na zajištění činnosti
záchranné stanice v roce 2022, návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace, návrh rozpočtového opatření
59) Návrh na poskytnutí investičních a neinvestičních transferů městským částem – návrh rozpočtového opatření
60) Návrh smlouvy o vzájemné spolupráci s Kanceláří architekta města Brna, příspěvkovou organizací a návrh na poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku Kanceláři architekta města
Brna, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření
61) Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací organizacím národnostních menšin a organizacím
působícím v oblasti etnik – návrh rozpočtového opatření
62) Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Lize vozíčkářů, z.ú. na projekt Osobní
asistence v nočních hodinách v domě Mikulovská – návrh rozpočtového opatření
63) Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací nestátním neziskovým organizacím na sociální
služby pro rok 2022 – program I – návrh rozpočtového opatření

64) Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na projekty v rámci dotačního programu politiky
statutárního města Brna v oblasti drog a závislostí na rok 2022 - návrh rozpočtového opatření
65) Návrh na poskytnutí dotací na Městský program prevence kriminality v Brně na rok 2022 návrh rozpočtového opatření
66) Návrh na poskytnutí finančních podílů z rozpočtu města Brna na projekty prevence kriminality v roce 2022 - návrh rozpočtového opatření
67) Návrh na změnu části usnesení ZMB č. Z8/27. bod č. 82, návrh nabytí pozemků p. č. 7966/7 a
p. č. 7966/8, oba v k. ú. Židenice, návrh na poskytnutí bezúročné zápůjčky městské části Brno-Vinohrady a návrh rozpočtového opatření
68) Návrh rozpočtového opatření – přesun běžných a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB a zvýšení běžných výdajů rozpočtu Odboru dopravně-správních činností MMB
69) Návrh Dodatku č. 27 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy
cestujících uzavřené mezi Statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna,
a.s.
70) Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – březen 2022 – návrh rozpočtového opatření
71) Projekty financované z Fondu kofinancování projektů – březen 2022 – návrh rozpočtového
opatření
72) Projekt "Zlepšení podmínek pro výuku odborných předmětů a činnost školní družiny v ZŠ
Brno, Vedlejší 10 " – posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření
73) Zapojení Fondu rezerv a rozvoje k financování běžných a kapitálových výdajů Městské policie Brno, návrh rozpočtového opatření
74) Meziroční vývoj daňových výnosů a plnění rozpočtu daňových výnosů za období leden 2022
75) Výuka hry na hudební nástroje na základních školách – projekt OnStage Brno - návrh rozpočtového opatření
76) Aktualizace rozpočtu Odboru participace MMB - návrh rozpočtového opatření
77) Návrh dohody o splátkách dluhu týkajícího se prostor sloužících podnikání - Mečová 1 a 3,
Brno
78) Návrh na poskytnutí transferů městským částem z rozpočtu Odboru investičního MMB na rok
2022 - návrh rozpočtového opatření
79) Zapojení Fondu developerských projektů – březen 2022 - návrh rozpočtového opatření
80) Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB a Odboru dopravy MMB - březen 2022 návrh rozpočtového opatření
81) Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace – návrh na poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků na pořízení studií, návrh rozpočtového opatření

Ing. Andrea Pazderová, v. r.
předsedkyně FV

V Brně 25.03.2022

Zpráva o činnosti Výboru pro národnostní menšiny ZMB
za I. čtvrtletí 2022 pro jednání ZMB dne 5. dubna 2022
V uvedeném období měli 100% účast: Ing. Marek Fišer, Mgr. Jitka Ivičičová, Mgr. Pavel Sázavský,
MBA, Bc. Jiří Kment, David Aleš, Ing. Monika Fazekas, Mgr.
Judita Guštafíková, Ing. Truong Cong Su, Mgr. Damir Solak,
Martina Horváthová, Evangelos Liolios, Roman Reshetnikov
Omluven jedenkrát: JUDr. Robert Kerndl
Na základě usnesení ze zasedání Z8/NM/26 ze dne 14. 12. 2022 se Výbor sešel jednou:
Usnesení: Výbor pro národnostní menšiny ZMB se bude scházet 1x za dva měsíce, a to dne 8. února,
12. dubna, 7. června 2022 vždy od 9:00 hod. V případě potřeby bude svoláno ad hoc zasedání
operativně.
Hlasování: pro 12 - proti 0 - zdržel se - 0 / z 13 členů. Usnesení bylo přijato.
Zasedání výboru Z8/NM/27, úterý 8. února 2022
Projednávané oblasti:
• Informace za poslední období – prosinec 2021–leden 2022.
• Neinvestiční dotace spolkům národnostních menšin a etnik na rok 2022.
- Celkem přijato 19 žádostí, formální požadavky nesplnila jedna žádost.
- Doporučení ZMB ke schválení návrhu rozdělení dle návrhu OSP MMB.
• Různé:
- Možnosti rozšíření činnosti Výboru.
- Prezentace spolků národnostních a etnických menšin veřejnosti.
- Komunální volby v kontextu cizinců z EU žijících na území města Brna,
Přílohy:
Zápisy ze zasedání Výboru pro národnostní menšiny Z8/NM/27.
Zpracovali:
Ing. Marek Fišer, v. r.
a Mgr. Tomáš Jurčík, v. r.
Brno, 25. března 2022
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Z8/NM/27
Z á p i s č. 27
ze zasedání Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Brna
konaného v úterý 8. 2. 2022
prostřednictvím aplikace Microsoft Teams

Přítomni:

Ing. Marek Fišer, Mgr. Jitka Ivičičová, Mgr. Pavel Sázavský, MBA, Bc. Jiří Kment, David
Aleš, Ing. Monika Fazekas, Mgr. Judita Guštafíková, Ing. Truong Cong Su, Mgr. Damir
Solak, Martina Horváthová, Evangelos Liolios, Roman Reshetnikov a Mgr. Tomáš Jurčík
(tajemník)

Omluveni: JUDr. Robert Kerndl
Hosté:

Mgr. Lucie Doležalová a Mgr. Petra Moravcová (OSP MMB)

Program:
1. Zahájení, schválení programu.
2. Informace za poslední období – prosinec 2021 – leden 2022.
3. Neinvestiční dotace spolkům národnostních menšin a etnik na rok 2022.
4. Různé.
5. Úkoly, závěr.
1. Zahájení, schválení programu
V 9:03 hod. zahájil zasedání Výboru NM předseda Ing. Marek Fišer. Přítomné členy seznámil s návrhem
programu, který byl schválen v navržené podobě:
Program:
1. Zahájení, schválení programu.
2. Informace za poslední období – prosinec 2021 – leden 2022.
3. Neinvestiční dotace spolkům národnostních menšin a etnik na rok 2022.
4. Různé.
5. Úkoly, závěr.
Hlasování: pro 12 - proti 0 - zdržel se - 0 / z 13 členů. Návrh programu byl přijat.
Jmenovité hlasování:
Ing. Marek Fišer – za ZMB – pro.
Mgr. Jitka Ivičičová – za ZMB – pro.
Mgr. Pavel Sázavský, MBA – za ZMB – pro.
Bc. Jiří Kment – za ZMB – pro.
David Aleš – za ZMB – pro.
Ing. Monika Fazekas – za maďarskou národnostní menšinu – pro.
Mgr. Judita Guštafíková – za slovenskou národnostní menšinu – pro.
Ing. Truong Cong Su – za vietnamskou národnostní menšinu – pro.
Mgr. Damir Solak – za jihoslovanskou národnostní menšinu – pro
Martina Horváthová – za romskou národnostní menšinu – pro.
Evangelos Liolios – za řeckou národnostní menšinu – pro.
Roman Reshetnikov – za ruskou národnostní menšinu – pro.
2. Informace za poslední období – prosinec 2021–leden 2022
2.1. V pátek 03. 12. 2021 uspořádala Obec Slovákov vánoční setkání členů spolku s besedou na téma
100 let slovenského filmu, 95 let slovenského rozhlasu.
2.2. Dne 05. 12. 2021 zorganizovalo Muzeum romské kultury tvořivou dílnu pro děti Vánoční
koledování.
2.3. Ve čtvrtek 9. 12. 2021 proběhl v Muzeu romské kultury podcast Dalších 30 let? Zhodnocení role
MRK.
2.4. Dne 10. 12. 2021 uspořádalo Centrum Brusinka kulinářskou tvůrčí dílnu pro děti v ruštině.
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2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

V sobotu 18. 12. 2021 zorganizovalo Centrum Brusinka divadelní a hudební představení s dárky
pro děti Zimní jolka.
Dne 08. 01. 2022 uspořádal Ruský kulturně osvětový spolek na Moravě tradiční Jolku pro děti.
V úterý 25. 01. 2022 proběhla v prostorách Muzea romské kultury komentovaná prohlídka
s kurátory výstavy Otisk cest, fotografem Adamem Holubovským a etnoložkou Evou Mazárovou.
Dne 26. 01. 2022 oslavila Obec Slovákov výročí Štefana Nosáľa – 95 let od narození a Eleny
Čepčekové, 100 let od narození formou prezentace a následné besedy.
Ve čtvrtek 27. 01. 2022 se uskutečnil Den památky obětí holokaustu a předcházení zločinům proti
lidskosti.

Část akcí proběhla v on-line prostředí.
3. Neinvestiční dotace spolkům národnostních menšin a etnik na rok 2022
Tajemník Výboru NM seznámil přítomné členy s návrhem na rozdělení dotací pro nestátní neziskové
organizace národnostních menšin a organizace působící v oblasti etnik na rok 2022. Rozpočtem
statutárního města Brna pro období roku 2022 byly Odboru sociální péče Magistrátu města Brna (dále
OSP MMB), ORJ 7200, v § 4342, položce 5222 schváleny finanční prostředky na neinvestiční dotace
organizacím národnostních menšin a organizacím zabývajícím se problematikou etnik v celkové
výši 1 400 tis. Kč.
Žádosti o dotace podalo 18 subjektů působících v oblasti národnostních a etnických menšin.
Ve „Výzvou k podávání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2022“ stanoveném
termínu od 1. 10. 2021 do 31. 10. 2021 včetně bylo podáno celkem 19 žádostí s návrhy projektů.
Ze zmíněných 19 žádostí bylo hodnoceno celkem 19 žádostí (viz „Návrh dotací organizacím
působícím v oblasti národnostních menšin a etnik na rok 2022“), přičemž 18 z nich splnilo stanovené
požadavky.
Spolek Přátelé podkarpatské Rusi, z. s. podal v řádném termínu, stanoveném výše uvedenou výzvou,
žádost o finanční dotaci z rozpočtu města Brna na rok 2022. Vzhledem k nesplnění požadavků
(nedodání vyúčtování dotace za rok 2021 v řádném termínu z důvodu zdravotních komplikací předsedy
spolku), nebylo této žádosti vyhověno a OSP se jejím hodnocením dále nezabýval. V průběhu roku
bude mít předseda spolku možnost podat žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace
na realizaci svého projektu.
Návrh rozdělení dotací pro rok 2022 je v celkové výši 1 375 tis. Kč.
Při hodnocení předložených projektů postupoval OSP MMB dle Dotačních pravidel schválených
Zastupitelstvem města Brna na zasedání Z8/33 dne 9. 11. 2021.
U všech organizací národnostních a etnických menšin, kterým byla přidělena v roce 2021 finanční
dotace, byla provedena průběžná veřejnosprávní kontrola zaměřená na prověření průběhu hospodaření
s finanční dotací.
Organizace národnostních a etnických menšin, kterým je navržena dotace pro rok 2022, předložily
v termínu do 31. ledna 2022 vyúčtování neinvestičních dotací za uplynulý rok (krome spolu Přátelé
podrakarpatské Rusi, viz zdravotní stav výše).
K návrhu rozdělení proběhla diskuze, přičemž jejím výsledkem bylo předložení návrhu částečného
přerozdělení ze strany Mgr. Judity Guštafíkové. Ta navrhla schválit následující usnesení:
Usnesení:
Výbor pro národnostní menšiny ZMB navrhuje poskytnutí neinvestičních dotací ze schváleného
rozpočtu města Brna na rok 2022 v následujících částkách:
Asociace Babylon, z. s. – 200 tis.
Asociace Babylon, z.s. – činnost spolku – 50 tis.
IQ Roma servis, z. s. – 70 tis.
Au Lac, z.s. – 80 tis.
RKOSM, z. s. – 90 tis.
Polonus, z. s. – 85 tis.
FS Púčik, z. s. – 75 tis

2

Svaz Maďarů, z. s. – 90 tis.
UKRIJM z. s. – 88 tis.
Obec Slovákov, z. s. – 88 tis.
Řecká obec, z. s. – 88 tis.
Bulharský spolek, z. s. – 88 tis.
Ukrajinské kulturně vzdělávací centrum v Brně, z. s. – 42 tis.
Lyceum Řekyň, z. s. – 60 tis.
SRNM, z. s. – 45 tis.
Německý kulturní spolek region Brno, z. s. – 45 tis.
Pirin, z.s. – 35 tis.
Přátelé Podkarpatské Rusi, z. s. – 0
NF Hellenika – 35 tis.
Hlasování: pro 1 - proti 4 - zdržel se 7 / z 12 členů. Usnesení nebylo přijato.
Jmenovité hlasování:
Ing. Marek Fišer – za ZMB – zdržel se.
Mgr. Jitka Ivičičová – za ZMB – zdržela se.
Mgr. Pavel Sázavský, MBA – za ZMB – proti
Bc. Jiří Kment – za ZMB – zdržel se
David Aleš – za ZMB – zdržel se.
Ing. Monika Fazekas – za maďarskou národnostní menšinu – proti.
Mgr. Judita Guštafíková – za slovenskou národnostní menšinu – pro.
Ing. Truong Cong Su – za vietnamskou národnostní menšinu – proti.
Mgr. Damir Solak – za jihoslovanskou národnostní menšinu – proti
Martina Horváthová – za romskou národnostní menšinu – zdržela se.
Evangelos Liolios – za řeckou národnostní menšinu – zdržel se.
Roman Reshetnikov – za ruskou národnostní menšinu – zdržel se.
Následovalo hlasování o předloženém návrhu rozdělení dotací pro rok 2022 v celkové výši 1 375 tis. Kč
ze strany OSP MMB. Finální podoba je přiložena k zápisu formou přílohy.
Usnesení:
Výbor pro národnostní menšiny ZMB d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Brna
schválit
1. poskytnutí neinvestičních dotací v celkové výši 1 375 tis. Kč ze schváleného rozpočtu města Brna
na rok 2022 z ORJ 7200 – Odbor sociální péče (včetně § a položek) subjektům uvedeným v tabulce
„Návrh dotací organizacím působícím v oblasti národnostních menšin a etnik na rok 2022“.
2. rozpočtové opatření spočívající v přesunu částky ve výši 35 tis. Kč v rozpočtu ORJ 7200 města Brna
na rok 2022 na odpovídající paragraf a položku dle tabulky.
3. uzavření smluv o poskytnutí dotací schválených dle bodu 1. dle „Vzorové smlouvy o poskytnutí
účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2022“
pověřit
vedoucího Odboru sociální péče Magistrátu města Brna podpisem těchto smluv.
Hlasování: pro 11 - proti 1 - zdržel se 0 / z 12 členů. Usnesení bylo přijato.
Jmenovité hlasování:
Ing. Marek Fišer – za ZMB – pro.
Mgr. Jitka Ivičičová – za ZMB – pro.
Mgr. Pavel Sázavský, MBA – za ZMB – pro.
Bc. Jiří Kment – za ZMB – pro.
David Aleš – za ZMB – pro.
Ing. Monika Fazekas – za maďarskou národnostní menšinu – pro.
Mgr. Judita Guštafíková – za slovenskou národnostní menšinu – proti.
Ing. Truong Cong Su – za vietnamskou národnostní menšinu – pro.
Mgr. Damir Solak – za jihoslovanskou národnostní menšinu – pro
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Martina Horváthová – za romskou národnostní menšinu – pro.
Evangelos Liolios – za řeckou národnostní menšinu – pro.
Roman Reshetnikov – za ruskou národnostní menšinu – pro.
4. Různé
4.1. Paní Horváthová sdělila, že by ocenila, kdyby se na zasedání Výboru řešila kromě Babylonfestu
a dotací také další aktuální sociální témata z jiných orgánů a platforem, které se dotýkají národnostních
a etnických menšin. Výbor NM by se měl více otevřít veřejnosti. Tajemník Výboru NM navrhl,
že společně s paní Horváthovou a s Ing. Fišerem vypracují postup během první poloviny roku 2022,
jak by Výbor NM mohl fungovat do budoucna.
4.2. Mgr. Ivičičová naznačila, že by bylo vhodné, aby se informace o činnosti jednotlivých spolků
národnostních a etnických menšin dostaly do povědomí široké veřejnosti prostřednictvím webových
stránek, zpravodajů apod.
Ing. Fišer vyzval členy Výboru NM k zapojení do realizace výše zmíněných témat. V případě zájmu
se mohou obrátit na tajemníka Výboru Mgr. Jurčíka.
4.3. Mgr. Solak navrhl, aby v souvislosti s nadcházejícími komunálními volbami byly zajištěny jazykové
mutace informačních materiálů pro cizince z EU žijících na území města Brna, kteří mohou v těchto
volbách volit či být voleni. Tajemník Výboru NM poděkoval za přínosné téma, podnět předá na Oddělení
marketingu MMB. Ing. Fišer dodal, že informace o komunálních volbách postačí v anglickém jazyce.
4.4. Ing. Fazekas pozvala přítomné na první zasedání Přípravného výboru Babylonfestu, který
se uskuteční dne 9. 2. 2022 v 17:00 hodin v Klubu Zastupitelů města Brna.
5. Úkoly, závěr
5.1. Navrhnout možnosti, jak rozšířit činnost Výboru (předseda, M. Horváthová, tajemník). Termín:
06/2022.
5.2. Projednat s odpovědnými odbory MMB zajištění anglické mutace informačního materiálu pro
cizince z EU pobývající v Brně týkajícího se komunálních voleb v roce 2022 (předseda, tajemník).
Termín: 12. 04. 2022
5.3. Připravit a rozeslat pozvánku na další řádné zasedání Výboru, které se uskuteční v úterý 12. 04.
2022 od 09:00 hod. v Klubu zastupitelů (předseda, tajemník). Termín: 29. 03. 2022.

Zasedání bylo ukončeno v 9:49 hod.

Schválil:
Ing. Marek Fišer, v. r.
předseda Výboru pro NM

Zapsala:
Mgr. Lucie Doležalová, v. r.
referent sociálního začleňování
a
Mgr. Tomáš Jurčík
tajemník Výboru pro NM
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Návrh dotací organizacím působícím v oblasti národnostních menšin a etnik na rok 2022 (v tis. Kč)
ORJ 7200, § 4342, položka 5222 - neinvestiční dotace spolkům
p.č.

1

2

3

4

5

organizace
Asociace Babylon, z.s.
zapsaný spolek
Vodova 2277/99, Královo Pole, 612 00 Brno
IČ: 975 37 53
Asociace Babylon, z.s.
zapsaný spolek
Vodova 2277/99, Královo Pole, 612 00 Brno
IČ: 975 37 53
IQ Roma servis, z.s.
zapsaný spolek
Vranovská 846/45, Husovice, 614 00 Brno
IČ: 653 415 11
Au Lac, z.s. - Vietnamský spolek Jihomoravského
kraje
zapsaný spolek
Ráj 259/13, Slatina, 627 00 Brno
Ruský kulturní osvětový spolek na Moravě,z.s.
zapsaný spolek
Křenová 224/67, Trnitá, 602 00 Brno
IČ: 270 266 98

název projektu

dotace r.
2021

žádost
r. 2022

návrh
OSP

Výbor
návrh
pro NM pro RMB

Babylonfest - Dny národnostních
menšin

200+84

280

200

200

Činnost spolku v roce 2022

nežádali

122

88

88

Brno tančí

nežádali

100

80

80

Vietnamci a integrace, zachování
kultury a rozvoj v ČR

82

100

75

75

Posilování kulturních a
společenských vztahů činností
RKOSM, z. s. ve městě Brně i na
Moravě

90

100

90

90

6

POLONUS - klub Polski v Brnie, z.s.
zapsaný spolek
Radnická 368/8, Brno-město, 602 00 Brno
IČ: 653 503 59

Kulturně-společenská činnost
Polského klubu Polonus v Brně v
roce 2022

96

100

90

90

7

Folklórní spolek Púčik
zapsaný spolek
Chodská 2829/19i, Královo-pole, 612 00 Brno
IČ: 621 581 39

Slovenská tradiční lidová kultura
v Brně

75

100

82

82

8

Svaz Maďarů – CSMMSZ, z.s., p.s. Brno
zapsaný spolek
Radnická 368/8, Brno-město, 602 00 Brno
IČ: 711 968 03

Provoz Maďarského kulturního a
informačního centra (MKIC) a
vydávání zpravodaje Brünni
Magyar Futár (BMF, Brněnský
maďarský kurýr)

98

98

88

88

9

Ukrajinská iniciativa Jižní Moravy z.s.
zapsaný spolek
Tomešova 562/2a, Staré Brno, 602 00 Brno
IČ: 033 052 52

Ukrajinci v Brně

94

97

84

84

Kulturní a společenská činnost
Obce Slovákov v Brne

90

95

80

80

Řekové v Brně v roce 2022

80

90

81

81

Bulharská kultura, jazyk a lidové
tradice 2022

89

89

80

80

Činnost Ukrajinského kulturněvzdělávacího centra v Brně (v
roce 2022)

0

85

42

42

Rozvoj řecké kultury a vzdělávací
činnost v Brně

70

63,5

60

60

Romani Čhib - Romský jazyk

15

55

45

45

Zachování kulturní identity a
rozvíjení kulturní identity
německé menšiny

45

52

45

45

Obec Slovákov v Brne,z.s.
zapsaný spolek
10
Křenová 224/67, Trnitá, 602 00 Brno
IČ: 485 119 60
ASOCIACE ŘECKÝCH OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE, z.s.
– Řecká obec Brno, pobočný spolek
11 zapsaný spolek
Radnická 368/8, 602 00 Brno
IČ: 653 493 42
Bulharský spolek Brno
zapsaný spolek
12
Radnická 368/8, Brno-město, 602 00 Brno
IČ: 266 075 90
Ukrajinské kulturně-vzdělávací centrum v Brně,
z.s.
13 zapsaný spolek
Příkop 843/4, 602 00 Brno - Zábrdovice
IČ: 708 923 18

14

Lyceum Řekyň v České republice
zapsaný spolek
Starobrněnská 690/20, 602 00 Brno
IČ: 708 923 18

Společenství Romů na Moravě
Romano jekhetaniben pre Morava
15 zapsaný spolek
Cejl 460/35, 602 00 Brno
IČ: 440 151 78

16

Německý kulturní spolek region Brno
zapsaný spolek
Jana Uhra 170/12, Veveří, 602 00 Brno
IČ: 449 904 56

doporuče
ní pro
ZMB

17

Pirin, z.s.
zapsaný spolek
Majdalenky 852/13, Lesná, 638 00 Brno
IČ: 265 917 23

18

Přátelé Podkarpatské Rusi
zapsaný spolek
Radnická 368/8, Brno-město, 602 00 Brno
IČ: 228 144 34

Rozvoj bulharské kultury a
folklóru v Brně

35

40

30

30

Činnost spolku "Přátelé
podkarpatské Rusi" - Brno v roce
2022

35

35

0

0

Návrh dotací organizacím působícím v oblasti národnostních menšin a etnik na rok 2022 (v tis. Kč)
ORJ 7200, § 4342, položka 5221 - neinvestiční dotace nadačnímu fondu
p.č.

19

organizace
nadační fond HELLENIKA
nadační fond
Dědická 1015/22, Slatina, 627 00 Brno
IČ: 605 528 08

název projektu

dotace r.
2021

žádost
r. 2022

návrh
OSP

Řecká informační a kontaktní
kancelář v Brně

35

35,5

35

35

1 278

1 737

1375

1375

Celkem

Výbor
návrh
pro NM pro RMB

0

doporuče
ní pro
ZMB

0

JID: PCR06ETRpo96046182

MĚSTSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE BRNO

Č. j. KRPB-58552-1/ČJ-2022-0602KR-HR

Brno 22. března 2022
Počet stran: 4

ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTA BRNA
Vybrané ukazatele činnosti Městského ředitelství policie Brno (za část 1. čtvrtletí)

Důvod předložení:
Zasedání Zastupitelstva města Brna dne 5. dubna 2022

Předkládá:
ředitel Městského ředitelství policie Brno
plk. Mgr. Martin KOTLAN
schváleno elektronicky
Cejl 4/6
611 38 Brno
Tel.: +420 974 625 230
Fax: +420 974 625 508
E-mail: mrpb.sekret@pcr.cz
ID DS: jydai6g

I.

VÝVOJ NÁPADU TRESTNÉ ČINNOSTI
a)

Trestná činnost za období leden až únor 2022 ve srovnání se stejným obdobím
loňského roku
MŘP Brno

Nápad
2022

2021

Objasněno
Rozdíl

2022

2021

% objasněnost

Rozdíl

2022

2021

Rozdíl

Násilné činy

104

88

16

23

13

10

22,12

14,77

7,35

Krádeže vloupáním

464

238

226

37

12

25

7,97

5,04

2,93

Krádeže prosté

318

164

154

76

37

39

23,90

22,56

1,34

Ostatní kriminalita

160

104

56

47

25

22

29,38

24,04

5,34

Hospodářská kriminalita
Celková kriminalita

147

126

21

38

15

23

25,85

11,90

13,95

1 709

1 082

627

273

140

133

15,97

12,94

3,03

Zdroj: statistiky ETŘ (8. března 2022, 9:30 hod.)

-

-

V nápadu trestné činnosti v období od ledna do února 2022 došlo ve srovnání se
stejným obdobím loňského roku k nárůstu u veškeré sledované trestné činnosti, kdy
nejmarkantnější nárůst je u krádeží vloupáním.
V objasněnosti ve výše uvedeném období došlo nárůstu u veškeré sledované trestné
činnosti, kdy nejmarkantnější nárůst objasněnosti je u hospodářské kriminality.

b) Přijatá opatření
-

II.

Na teritoriu Městského ředitelství policie Brno nadále funguje pracovní tým „HOME
CREDIT“ k zajištění plnění úkolů při šetření, odhalování a vyšetřování zvýšeného
nápadu trestné činnosti úvěrových podvodů, a pracovní tým „MAJETEK“ k zajištění
maximální eliminace opakující se pouliční trestné činnosti majetkového charakteru.
V rámci řešení a potírání drobné majetkové kriminality na území Městského ředitelství
policie Brno je nadále spolupracováno s Městskou policií Brno.

VEŘEJNÝ POŘÁDEK ZA OBDOBÍ LEDEN - ÚNOR 2022
a)

Závažná narušení veřejného pořádku
0

b) Významné sportovní, kulturní, politické akce a shromáždění
1.

Sportovní akce
- Ve dnech 7., 13., 18. a 28. ledna 2022 - ul. Křídlovická, Winning Group Aréna utkání Tipsport extraligy ledního hokeje klubu HC Kometa Brno s celky HC České
Budějovice, HC Vítkovice, HC Bílí Tygři Liberec a HC Karlovy Vary.
- Ve dnech 1., 16., 18., 22. a 27. února 2022 - ul. Křídlovická, Winning Group Aréna
- utkání Tipsport extraligy ledního hokeje klubu HC Kometa Brno s celky BK Mladá
Boleslav, HC Oceláři Třinec, HC Sparta Praha, HC Verva Litvínov a HC Mountfield
Hradec Králové.
Bez narušení veřejného pořádku.

2.

Akce v areálu BVV
- Ve dnech 5. - 6. února 2022 - Světová výstava psů.
- Ve dnech 19. - 20. února 2022 - STYL KABO.
Bez narušení veřejného pořádku.
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3.

Ostatní akce
- Ve dnech 3. - 31. ledna 2022 - Moravské nám. - Daruj kelímek u Jošta.
- Dne 6. ledna 2022 - centrum města - Tříkrálový průvod.
- Dne 8. ledna 2022 - Zelný trh - demonstrace + pochod - Devět kroků ke svobodě.
- Dne 4. února 2022 - centrum města - štafeta - Olympijský oheň.
- Ve dnech 4. - 20. února 2022 - areál Nová Zbrojovka - Olympijský festival 2022.
- Dne 21. února 2022 - nám. Svobody - Protest proti omezením neočkovaných.
- Dne 22. února 2002 - Moravské nám. - Stánek s čajem poznání - informační stánek
k aktivitám spolku Obraz - Obránci zvířat.
- Dne 24. února 2022 - nám. Svobody - modlitba za Ukrajinu.
- Dne 25. února 2022 - ul. Hlinky - podpora suverenity Ukrajiny.
- Dne 27. února 2022 - Zelný trh - Stande With Ukraine - podpora Ukrajiny.
Bez narušení veřejného pořádku.

III. PROBLEMATIKA
KOMUNIKACÍCH
a)

A

BEZPEČNOSTI

PLYNULOSTI

PROVOZU

NA

POZEMNÍCH

Statistika dopravních nehod za období leden až únor 2022 ve srovnání se stejným
obdobím loňského roku
Odobí

Počet
nehod

01-02/2022
pokles/nárůst

Následky zranění
smrtelné

345
75

těžké
3
2

Škoda v Kč

lehké
6
-2

67
18

19 806 500
5 721 500

Zdroj: statistiky dopravních nehod

b) Vybrané přestupky za období leden až únor 2022 ve srovnání se stejným obdobím
loňského roku
2022
Blokové přestupky v dopravě
Podnapilí řidiči

Rozdíl

2021

4068

2854

1 214

66

63

3

Řidiči TOXI

112

115

-3

Přestupky chodců

268

232

36

Zdroj: informační systém KEP

c)

Dlouhodobé a aktuálně probíhající významnější uzavírky, omezení provozu a
dopravní opatření
-

Brno, ul. Žabovřeská - stavba Velkého městského okruhu.
Brno, Tomkovo nám., ul. Rokytova - stavba Velkého městského okruhu.
Od 1. listopadu 2021 do 5. června 2022 - částečná uzavírka komunikace Pod kaštany.
Od 1. listopadu 2021 do konce léta 2022 - Mendlovo náměstí - rekonstrukce kanalizace,
vodovodu a plynovodu.
Od 15. února 2022 - ul. Bauerova, Poříčí - dopravní omezení v souvislosti s budováním
protipovodňových opatření.

3

d) Plánovaná dopravní opatření a omezení provozu
-

Od 9. dubna 2022 - realizace stavebních prací na Tomkově náměstí, kdy v termínu od
23. do 29. dubna bude v úseku ul. Provazníkova (nad řekou) provoz v režimu 1+1
(očekávané kolony - nutnost řízení provozu na Tomkově náměstí a v prostoru
křižovatky Svatoplukova x Rokytova).

IV. PŘEDPOKLÁDANÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
0
V. OSTATNÍ UDÁLOSTI NA TERITORIU
0
VI. PERSONÁLNÍ STAVY K 1. BŘEZNU 2022
 Plánované stavy 1 100 policistů.
 Skutečné stavy 1 015 policistů.

4

ZPRÁVA

Oo ČINNOSTI

MĚSTSKÉ
POLICIE
BRNO

1. ČTVRTLETÍ 2022

GELKOVÝ PŘEHLED
Základní rozdělení dle typu

I.0.2022*

doprava

19646

veřejný pořádek

1714

provedené úkony

47 018

celkový součet

68378

* vzhledem k termínu zastupitelstva jsou data generována k 15.3.2022

doprava

provedené
úkony

veřejný pořádek
1714

POLICIE

Více času zpravidla pořádkové přestupky žádají, i pokud jde o odhalení, šetření na
místě, zadokumentování či postoupení kompetentnímu úřadu. Zpravidla zde figuruje
více zainteresovaných stran a každá se k problematice vyjadřuje. Samotné přistižení
pachatele přestupku vychází z četných a dlouhodobých pořádkových kontrol. Do péče

O ČINNOSTI

preventivní kontroly, zajištění podnapilých osob, osob v pátrání, asistence záchranné

na ně nasazuje i stovky lidí, ale v celkovém přehledu se prakticky nepromítnou.

o veřejný pořádek je proto nutné započítat přes 47 tisíc úkonů, které zahrnují
službě či lékařům v nemocnicích a jiné.

MĚSTSKÉ

Čas brněnských strážníků je rovnoměrně vynaložený mezi pořádkovou a dopravní
činnost. Dopadení pachatele trestného činu, poskytování první pomoci, zklidňování
útočníka nebo řešení hromadné rvačky zabere mnohonásobně více času a sil než
vyřešení průměrného dopravního přestupku. Statistika také nedokáže zohlednit
rozsáhlá a někdy několikadenní dopravně bezpečnostní opatření. Městská policie Brno

ZPRÁVA

BRNO

47 018

1. ČTVRTLETÍ 2022

19 646

DOPRAVA
Základní rozdělení dle typu

1.0.2022*

blokové čištění

72

dopravní značky

9539

jízda na "červený signál"

31

obytná zóna - nedovolené stání

103

ostatní přestupky

1778

přestupky cyklistů

48

přestupky chodců

8

pěší zóna - nedovolené stání

368

rychlost

783

stání ($ 25)

752

stání na chodníku

3255

vyhrazené parkoviště

176

zábor vozidlem

823

zákaz stání ($ 27)

1910

celkový součet

19 646

* vzhledem k termínu zastupitelstva jsou data generována k 15.3.2022

Městská policie Brno ověřuje také data z monitoringu rezidentního parkování.

Strážníci zkontrolovali celkem 14 947 záznamů. Z tohoto počtu oznámili
4 464 případů k dořešení ODSČ, aktuálně řešených je 7 524. Zbylé situace byly
neprůkazné. Tento stav byl platný k 15. 3. 2022 ze systému SOBD Reporting.

4
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VEŘEJNÝ POŘÁDEK
Základní rozdělení dle typu

1.0.2022*

alkohol dle $35 ZČ 65/2017 Sb.

177

kouří na místech zákonem zakázaných

161

proti majetku

259

znevážení postavení úřední osoby a
neuposlechnutí výzvy úřední osoby

23

noční klid

39

ostatní přestupky

168

psi

206

mimořádá opatření spojená s COVID

445

občanské soužití

60

zábor veřejného prostranství

7

znečištění veřejného prostranství

87

podezření z páchání trestné činnosti

98

osoby předané Policii ČR - osoby v pátrání | 26

celkový součet přestupků

1730

* vzhledem k termínu zastupitelstva jsou data generována k 15.3.2022

* při kontrole mimořádných opatření řešeno 4 954 přestupků.

předané osoby Policii ČR
- osoby v pátrání

občanské

alkohol

kouří na místech

mimořádná opatření

m,
znevážení postavení
úřední osoby a neuposlechnutí výzvy úřední
„ osoby
noční klid
ostatní přestupky
psi

BRNO

proti majetku

1. ČTVRTLETÍ 2022

zákonem zakázaných

POLICIE

soužití

MĚSTSKÉ

prostranství

O ČINNOSTI

prostranství

znečištění
veřejného

ZPRÁVA

,
——
zábor veřejného

podezření
z páchání
trestné
činnosti

VYHLÁŠKY MB
Základní rozdělení dle typu

I.0.2022*

VMB - požívání alkoholu na veřejnosti

264

VMB

22

- zákaz žebrání

VMB - pravidla pro pohyb psů

206

VMB- "prostituce"

1

Zábor VP - prodejní stánky

2

Ostatní vyhlášky

6

celkový součet

501

* vzhledem k termínu zastupitelstva jsou data generována k 15.3.2022

Zábor VP

- prodejní stánky

VMB- „prostituce“ © Ostatní vyhlášky

VMB- požívání
alkoholu
na veřejnosti

VMB
- pravidla pro
pohyb psů

VMB

- zákaz žebrání

ÚKONY
Základní rozdělení dle typu
reagující na podnět

L.0.2022*
asistence součinnost

554

dožádané úkony (totožnost revizor, doručení písemností, apod.)

133

nález věci

72

opatření místního charakteru

28

prověření oznámení

4067

ostatní úkony
preventivního charakteru

PGO-kontrola objektu - alarm

435

preventivní plánované kontroly

41 080

úkony celkem

47 018

* vzhledem k termínu zastupitelstva jsou data generována k 15.3.2022

AKGE A OPATŘENÍ
Základní rozdělení dle typu

I.0.2022*

počet nasazených strážníků

2978

počet odpracovaných hodin

4589

počet přesčasových hodin

21

počet ujetých km

5873

počet zajištěných aplikačních pomůcek

1128

* vzhledem k termínu zastupitelstva jsou data generována k 15.3.2022
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POKUTY
BP

počet

BPN

Kč

I.0.2022* | 8529

počet

celkem

Kč

2985500 | 841

789200

počet

© pokuta

Kč

|9370

3774700 | 403Kč

* vzhledem k termínu zastupitelstva jsou data generována k 15.3.2022

ODDELENÍ PREVENCE A DOPRAVNÍ VYGKOVA
Senior akademie | Dopravní
(na všech
výchova
seminářích)
I.O0.2022*

|1699

| Prevence
Prevence
| Celkem
kriminality | kriminality

3989

- děti

- občané

1263

34.200 **

41151

* vzhledem k termínu zastupitelstva jsou data generována k 15.3.2022
** Publikace článků na téma majetkové kriminality zabezpečení domů a bytů ve

1. ČTVRTLETÍ 2022

zpravodajích MČ (náklad 33.200 výtisků). Absolventské listy pro absolventy Senior
akademie (náklad 1000 výtisků)
Městská policie Brno znovu uspořádala soutěž pro žáky mateřských, základních
a speciálních škol „Empík naděluje“, ve které mohli zužitkovat svůj výtvarný 1

literární talent. Pro jubilejní 20. ročník soutěže bylo vyhlášeno téma „Strážníci

jednotky dopravní a jejich činnost“.

Do soutěže se zapojilo 6 mateřských a 9 základních škol. Mezi 185 zaslanými

pracemi převažovala výtvarná forma zpracování. Slavnostní vyhlášení a ocenění

BRNO

vítězných děl na Nové radnici bohužel znemožnila pandemická situace. Strážníci

POLICIE

tedy nejlepším „výtvarníkům“ pogratulovali a předali drobné odměny během I.
čtvrtletí letošního roku přímo ve školách.

10-2022

psi

10-2022

odchyceno

19

odchyceno

38

schovatel

13

schovatel

22

vráceno majiteli

4

vráceno majiteli

|19

O ČINNOSTI

kočky

MĚSTSKÉ

ÚTULEK PRO OPUŠTĚNÁ ZVÍŘATA

ZPRÁVA

Počty psů a koček odchycených v uvedeném období nemají přímou souvislost s údaji

o schovatelích a majitelích. Není výjimkou, že zájemci se ujímají zvířat, která byla do
útulku umístěna už předtím.
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ZPRÁVA O ČINNOSTI
Hasičského záchranného sboru na území města Brna
za I. čtvrtletí 2022

Vážená paní primátorko, vážení zastupitelé,
dle článku 5., Jednacího řádu Zastupitelstva města Brna, Vám
předkládám souhrnnou zprávu Hasičského záchranného sboru
Jihomoravského kraje, územního odboru Brno-město, ve které jsou
uvedeny informace o činnosti za období od 1. 1. 2022 do 20. 3. 2022.

Brněnští profesionální i
dobrovolní hasiči likvidovali
nad ránem nového roku
požár upuštěného domu na
u l . B r a t i s l a v s k á . P ro t i
požáru jsme nasadili 4
vodní proudy včetně
výškové techniky. Z domu
jsme vyvedli čtyři osoby.

plk. Ing. Petr Oháňka
ředitel územního odboru Brno-město
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
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Statistické údaje od 1. 1. 2022 do 20. 3. 2022
Za období od 1. 1. 2022 do 20. 3. 2022 bylo Hasičským záchranným sborem Jihomoravského
kraje evidováno na území města Brna 971 událostí.
Jednotky požární ochrany nejčastěji zasahovaly u technických pomocí (315). Dále pak u
záchrany osob a zvířat (185) a požárů (156). Oproti předchozímu čtvrtletí se snížil počet
ostatních mimořádných událostí (91), které zahrnují především zásahy v souvislosti s epidemií
Covid-19 a migrační krizí.
Při zásazích hasiči zachránili 194 lidských životů, z toho 5 u požárů. 14 osob bylo při požárech
evakuováno. Při požárech se zranilo 12 osob. Před plameny jsme uchránili majetek za 105
milionů korun.

Počet událostí na území města Brna za I. čtvrtletí 2022
Typ události

1. 1. - 20. 3. 2022

1. 1. - 20. 3. 2021

Index %
období
2022 / 2021

Požár

156

70

223 %

Dopravní nehoda

94

67

140 %

Únik nebezpečné chemické látky

36

30

120 %

Technická pomoc

315

220

143 %

Záchrana osob a zvířat

185

183

101 %

Ostatní mimořádná událost

91

367

25 %

Radiační havárie a nehoda

0

0

x

Planý poplach

94

90

104 %

Celkem

971

1027

95 %
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Podíl typů událostí v I. čtvrtletí 2022

Dopravní nehody
10 %
Záchrana osob a zvířat
19 %

Ostatní mimořádná událost
9%

Technická pomoc
32 %

Požár
16 %
Únik neb. látek
4%
Planý poplach
10 %

Vysvětlení některých pojmů:
Dopravní nehoda - zahrnuje událost na silnicích, železnici a letecké nehody.
Technická pomoc - zahrnuje např. otevření bytů, odstranění stromů, provizorní zajištění střech, čerpání vody, likvidace
hmyzu, spolupráce se složkami IZS (nálezy munice), stabilizace objektů.
Ostatní MÚ (mimořádná událost) - zahrnuje např.: nálezy podezřelých obálek, možný výskyt nebezpečných
biologických látek (ptačí chřipka, Ebola, COVID-19 atp.), podezření na nástražný výbušný systém, řešení migrační
krize.
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Počet událostí po měsících v roce 2022
Měsíc

Požár

Dopravní
nehoda

Únik neb.
chem.
látky

Technická
pomoc

Záchrana
osob a
zvířat

Planý
poplach

Ostatní

Celkem
událostí

Leden

36

37

16

123

80

34

38

364

Únor

57

33

11

147

55

33

18

354

Březen

63

24

9

45

50

27

35

253

CELKEM

156

94

36

315

185

94

91

971

Počet zásahů brněnských stanic HZS JmK za I. čtvrtletí 2022
Celkem

Evidovaná
činnost

Lidická

542

15

Přehrada

104

2

BVV

210

27

Starý Lískovec

132

10

Líšeň

224

67

Hasičská stanice

Evidovaná činnost - je činnost nad rámec zásahové činnosti, zpravidla jsou to práce pro městské části, které souvisí
se základní činnosti hasičů.

Počet zásahů brněnských stanic HZS JmK

Líšeň
224

Lidická
542

Starý Lískovec
132

BVV
210

Přehrada
104
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Počet zásahů brněnských jednotek sboru dobrovolných hasičů
obcí a HZS podniků za I. čtvrtletí 2022
Počet zásahů jednotek HZS podniků na území města Brna

HZSp SŽ

115

HZSp Letiště

30

60

90

120

Počet zásahů jednotek SDHo
60

Evidovaná činnosti

Zásahy

9

53

45

38

30

3

1

10

1
23

5
15

1

1

Brno Židenice

Brno Žebětín

Brno Útěchov

Brno St. Lískovec

Brno Soběšice

Brno Slatina

Brno Přízřenice

Brno Ořešín

Brno Komín

Brno Obřany

46 23 10 30 13 17 31 11 10 18 23
Brno Královo Pole

1
1
Brno Jundrov

Brno Chrlice

Brno Jehnice

6

Brno Holásky

17 12 33
Brno Černovice

Brno Br. Ivanovice

7
Brno Bohunice

0

Brno Husovice

8
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Počet událostí v lokalitách města Brna za I. čtvrtletí 2022
Část obce

Celkem

Bohunice

20

Bosonohy

4

Brněnské Ivanovice

9

Brno-město

60

Bystrc

48

Černá Pole

22

Černovice

22

Dolní Heršpice

6

Dvorska

0

Holásky

4

Horní Heršpice

15

Husovice

15

Chrlice

5

Ivanovice

3

Jehnice

1

Jundrov

2

Kniničky

6

Kohoutovice

13

Komárov

10

Komín

22

Královo Pole

43

Lesná

37

Líšeň

47

Maloměřice

21

Medlánky

11

Mokrá Hora

4

Nový Lískovec

10

Obřany

8

Ořešín

2

Pisárky

47

Ponava

27
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Část obce

Celkem

Přízřenice

4

Řečkovice

23

Sadová

1

Slatina

31

Soběšice

5

Staré Brno

33

Starý Lískovec

32

Stránice

1

Štýřice

26

Trnitá

22

Tuřany

6

Útěchov

2

Veveří

44

Zábrdovice

77

Žabovřesky

37

Žebětín

11

Židenice

68

Neurčená část obce

4

Neurčená část obce - mimořádná událost nebyla zařazena dle katastrálního území. Událost se nacházela např. na
dálnici nebo rychlostní komunikaci.

Počet usmrcených, zraněných, zachráněných a evakuovaných
osob na území města Brna za I. čtvrtletí 2022
Požár

Dopravní
nehoda

Únik neb.
chem. látky

Technická
pomoc

Záchrana
osob a
zvířat

Ostatní

CELKEM

Usmrcené osoby

0

3

0

4

31

0

38

Zraněné osoby

12

57

1

26

57

1

154

Zranění hasiči - HZS

1

0

0

1

0

2

4

Zranění hasiči - JSDH

0

0

0

0

0

0

0

Evakuované osoby

14

5

42

120

0

1414

1595

Zachráněné osoby

5

25

1

69

94

0

194

Kategorie
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Přehled požárů podle typů objektů
Místa vzniku

Počet požárů

Budovy pro zdravotnictví

0

Budovy pro služby a osobní hygienu

1

Budovy pro výchovu, vědu a výzkum

0

Budovy pro kulturu, osvětu a tělovýchovu

0

Budovy administrativní

1

Budovy pro společné ubytování a rekreaci

4

Budovy pro obchod a veřejné stravování

1

Budovy pro sociální zabezpečení

0

Historické a církevní budovy a objekty

0

Bytový fond domovní

15

Rodinné domky

3

Ostatní budovy pro bydlení

0

Budovy a haly pro výrobu a služby

1

Energetické výrobní budovy

0

Budovy pro dopravu a spoje

0

Budovy pro garážování a údržbu vozidel

0

Jednoúčelové budovy pro skladování

1

Budovy pro živočišnou a rostlinnou výrobu

0

Budovy pro skladování zemědělských produktů

0

Objekty mimo budov

0

Objekty mimo budov v zemědělství

0

Budovy a objekty ve výstavbě

0

Opuštěné a demoliční budovy a objekty

12

Provizoria a účelové objekty u budov

7

Dopravní prostředky a pracovní stroje

5

Garáže

0

Komunikace

7

Zemědělské plochy

0

Lesy

2

Volné a skladovací plochy mimo budovu

17

Odpady a odpadní produkty

66
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Místa vzniku

Počet požárů

Ostatní a nezatříděné

13

Celkem

156

Přehled požárů podle příčiny vzniku
Příčina vzniku požáru

Počet požárů

Neobjasněno, nešetřeno

41

Úmysl, děti

79

Nedbalost

27

Komíny

3

Topidla

3

Závady

3

Samovznícení

0

Výbuchy

0

Manipulace s hořlavými kapalinami

0

Mimořádné (blesky, dopravní nehody, ohňostroje atp.)

0

Celkem

156

Přehled usmrcených, zraněných osob a škod u požárů
Období roku
2020

Počet požárů

Usmrcené

1. 1. - 20. 3.

156

0

Celkem

156

0

Přímé škody
(v tis. Kč)

Uchráněné
hodnoty
(v tis. Kč)

12

7 909

105 269

12

7 909

105 269

Zraněné

osoby u požáru
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Kontrolní činnost
Pro rok 2022 byl zpracován a schválen plán kontrolní činnosti, který byl od ledna 2022
realizován. Od měsíce března je kontrolní činnost z důvodu řešení humanitární pomoci v
souvislosti s vyhlášeným válečným stavem na ukrajinském území výrazně omezena. Příslušníci
kontrolního oddělení jsou zařazeni do pracovní skupiny, která slouží pro zajištění chodu Krajské
asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU) na BVV - Veletrhy Brno, pavilon B, Brno-Pisárky.
V I. čtvrtletí roku 2022 bylo oddělením kontrolní činnosti provedeno na území města Brna-města
11 komplexních kontrol a 75 tematických kontrol.
V přestupkovém řízení bylo na základě zjištění z provedených kontrol uloženo 25 pokut.

Stavební prevence
Příslušníci stavební prevence vykonávají převážně státní požární dozor (SPD) podle § 31 odst. 1
písm. b) a c) zákona č. 133/1985 Sb., tj.:
zabývají se posuzováním územně plánovací dokumentace, podkladů pro vydání územního
rozhodnutí, projektové dokumentace stavby ke stavebnímu řízení, dokumentace k povolení
změny stavby před jejím dokončením a posuzováním dokumentace k řízení o změně v
užívání stavby; dále se vyjadřují k nařízení nezbytných úprav, zabezpečovacím pracím, k
řízení o zjednání nápravy a k povolení výjimky v rozsahu požárně bezpečnostního řešení
podle zvláštních právních předpisů – výsledkem posuzování jsou stanoviska,
následně provádí ověřování, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb
vyplývající z posouzených podkladů a dokumentace, včetně podmínek vyplývajících
z vydaných stanovisek,
dále spolupracují (v rámci posuzování dokumentace) se stavebními úřady u staveb, které dle
§ 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb. nespadají do výkonu státního požárního
dozoru.
Celkový počet přijatých žádostí o posouzení dokumentací za I. čtvrtletí roku 2022 na území Brna
byl 329.
Celkový počet přijatých žádostí o ověřování, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti
staveb za I. čtvrtletí roku 2022 na území Brna byl 132.
K 1. 12. 2021 došlo novelou zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů (zákon č. 415/2021 Sb.) ke změně výkonu státního požárního dozoru, především došlo
k zavedení kategorizace staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva.
Prováděcí vyhláška č. 460/2021 Sb. ke kategorizaci staveb pak nabyla účinnosti 11. 12. 2021.
Státní požární dozor se vzhledem k § 31 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 133/1985 Sb.
nevykonává u staveb nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení (s výjimkou staveb podle §
10
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103 odst. 1 písm. e) bod 5 až 7 stavebního zákona, pokud se jedná o nadzemní vedení). U
ohlašovaných staveb podle zvláštního právního předpisu (stavební zákon č. 183/2006 Sb., ve
znění pozdějších předpisů) se výkon státního požárního dozoru vykonává pouze u vybraných
staveb. V případech, kdy není závazné stanovisko HZS dle zákona o požární ochraně vydáváno,
se na žádost stavebního úřadu poskytuje technická výpomoc.
Na krajském ředitelství (které provádí výkon SPD na území okresů Brno-město a Brno-venkov a
na vybraných stavbách) je k 20. 3. 2022 12 příslušníků vykonávajících stavební prevenci, z toho
je 8 příslušníků vyčleněno pro území Brna – města.
Na jednoho příslušníka stavební prevence na území Brna - města tedy průměrně za jeden měsíc
I. čtvrtletí roku 2022 připadá mimo jinou činnost 19 akcí sledovaných na úseku stavební
prevence.

Ochrana obyvatelstva a krizové řízení
Během I. čtvrtletí 2022 byly v souvislosti s územím města Brna prováděny zejména následující
činnosti:
Činnosti HZS JmK v souvislosti s řešení problematiky COVID-19 v městě Brně
Ve dnech 4. 1. a 20. 1. provedl HZS JmK rozvoz AG testů na MMB k další distribuci do
brněnských škol.
Dále trvá výpomoc pro FN Brno ve formě zapůjčené speciální lednice na převoz vakcín. S FN
Brno byl sepsán dodatek smlouvy k prodloužení zápůjčky.
Činnosti HZS JmK v souvislosti s řešením problematiky uprchlíků z Ukrajiny
Od 2. 3. 2022 funguje v prostorách BBV (pavilon B) Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině
(KACPU), které koordinuje administrativní úkony pro přicházející uprchlíky z Ukrajiny v rámci
JMK. KACPU provozuje HZS JmK v úzké součinnosti s dalšími subjekty, které na KACPU
zajišťují další činnosti:
-

administrativní (PČR, OAMP, Úřad práce, VZP),

-

logistické (BVV),

-

humanitární (NNO – dobrovolníci),

-

dopravní (DPMB, KORDIS, JSDHO),

-

střežení (PČR, MP Brno).

Od 12. 3. 2022 slouží KACPU rovněž jako ubytovací objekt pro uprchlíky, k čemuž byly
využívány ochozy v patře pavilonu B. Kapacita se postupně navyšovala, než byla vytipována
vhodnější zařízení a než bylo rozhodnuto, že maximální počet trvale ubytovaných uprchlíků
v KACPU nesmí přesáhnout 300.
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K tranzitnímu ubytování KACPU často využívá i provizorní ubytovací kapacitu v Židenických
kasárnách, která pomáhá vykrývat jednorázové požadavky na ubytování (1 – 2 noci). HZS JmK
musí velmi pochválit spolupráci s lidmi zařazenými na práci v Židenických kasárnách, jedná se o
naprosto perfektní, spolehlivou, vstřícnou a milou spolupráci. Od 17. 3. 2022 kasárna Židenice
slouží také k dlouhodobému ubytování s počtem 150 míst.
K zajištění potřebných věcných prostředků pro migranty KACPU spolupracuje se sdružením
Brno pro Ukrajinu, které odvádí vynikající práci při zajišťování všeho potřebného pro uprchlíky na
KACPU.

Územní plánování
HZS JmK projednával v rámci územního plánování podklady pro:
Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek k Návrhu změny
B5/19/2021-CM, MČ Brno-Královo Pole, k.ú. Černá Pole - Přestavbové území Porgesova, třída
Generála Píky
Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek ke Konceptu a k Návrhu
nového Územního plánu města Brna (ÚPmB)
Ve sledovaném období bylo rovněž zpracováno 11 dílčích stanovisek pro oddělení stavební
prevence k závaznému koordinovanému stanovisku HZS JmK v rámci stavebního řízení:
-

Domov s pečovatelskou službou, Bystrc

-

Technologie pro lakování ve ﬁrmě 1CSC, a.s., Černovice

-

Kulturně společenský sál Brno, Slatina

-

Rozvoj areálu Biskupského gymnázia, Stránice

-

Stavební úpravy polyfunkčního domu Ponava

-

Stavební úpravy stávajícího objektu Prometheus, Medlánky Bytový dům Lidická 77, Veveří

-

Čtvrť Pod Hády, Maloměřice

-

Objekt K.M.S., ul. Elišky Junkové, SO 102 Polyfunkční objekt, Bosonohy

-

Objekt K.M.S., ul. Elišky Junkové, SO 104 Komerční objekt, Bosonohy

-

Sklad tlakových nádob, Zábrdovice

-

Přístřešek pro čerpání propylenu, Zábrdovice
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Kontrolní činnost dle zákona č. 240/2000 Sb.
Ve sledovaném období byla provedena jedna kontrola městské části – Bohunice. Městská část si
své povinnosti plní a nebyl shledán žádný nedostatek. Vzhledem k plnění mimořádných úkolů
v souvislosti s uprchlíky z Ukrajiny byly v březnu naplánované kontroly přeloženy na 2. čtvrtletí
2022. V případě města Brna se jedná o kontrolu MČ Brno – střed (plánovaný termín 15. 3. 2022)
a KVV Brno (plánovaný termín 29. 3. 2022).

Kontrolní činnost dle zákona č. 224/2015 Sb.
Ve spolupráci s Českou inspekcí životního prostředí – Oblastním inspektorátem Brno a dalšími
dotčenými orgány (orgány integrované inspekce) byly na území města Brna v průběhu 1. čtvrtletí
2022 provedeny kontroly u subjektů Linde Gas, a.s., výrobně - distribuční centrum Brno na
adrese Černovické nábř. 10, Brno (9. 2. 2022) a Air Products s.r.o., na adrese Tuřanka 94, Brno –
Slatina (16. 3. 2022). Při kontrole výše uvedených subjektů z hlediska působnosti HZS JmK
nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Zapůjčení vysoušečů
Ve sledovaném období byla v rámci Brna poskytnuta od HZS JmK pomoc ve formě zapůjčení 3
ks vysoušečů Gymnáziu Brno – Bystrc, Vejrostova ul. (havárie vody) a 2 ks vysoušečů Fakultní
nemocnici Brno (havárie vody).

Evidence stálých úkrytů
Na žádost SmB poskytl HZS JmK úplný seznam stálých úkrytů, který vede pro území města
Brna. V uplynulém čtvrtletí nedošlo k žádnému vyřazení stálých úkrytů a kapacita se tak z naší
strany nezměnila.

Preventivně výchovná činnost
Byla navázána spolupráce s Odborem dopravy Města Brna na projektu Brnem bezpečně 2022.
HZS JmK se zapojil do online části soutěže baterií otázek. Závěrečné klání soutěže proběhne v
září v rámci Dne mobility, na kterém je HZS JmK pravidelně zastoupen preventivním stánkem. V
rámci této spolupráce byla zahájena příprava preventivního projektu, který by měl brněnským
řidičům připomenout nutnost dodržovat zásady správného parkování tak, aby byl umožněn
průjezd složek IZS na místo zásahu. Název a celá koncepce kampaně se teprve tvoří.
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Vybrané mimořádné události
Požár na ulici Bratislavská

Dne 1. ledna v ranních hodinách jsme likvidovali požár v opuštěném domě na ulici Bratislavská v
Brně. Při příjezdu prvních hasičů šlehaly plameny z oken v druhém a třetím nadzemním podlaží.
Hasiči násilně vnikli do budovy. Do boje proti plamenům nasadili postupně čtyři vodní proudy,
z toho jeden z výškové techniky. Ze čtvrtého nadzemního podlaží vyvedli čtyři lidi. Toto patro
nebylo zasažené ohněm. Výše škody a příčina vzniku požáru je předmětem dalšího vyšetřování.

Dům zůstal po požáru neobyvatelný

Dne 17. ledna požár poškodil rodinný dům v Brně-Bystrci. Krátce před 4. hodinou ráno jsme
přijali informaci o požáru ve dvoře rodinného domu. Po příjezdu se ukázalo že hoří přístavek
domu a požár se rozšířil i na jeho střechu a střechu sousedního domu.
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Operační středisko vyhlásilo 2. stupeň požárního poplachu a do akce bylo povoláno 9
hasičských jednotek. Hasiči nemuseli z objektu nikoho zachraňovat, nicméně podle našich
informací pomáhal starším obyvatelům z domu civilní občan ještě před našim příjezdem. Hasiči
nasadili proti plamenům několik vodních proudů a s rozebíráním střešní konstrukce pomohl
automobilový žebřík. Plameny se podařilo dostat pod kontrolu před 6. hodinou. Podle
vyšetřovatele se předběžná škoda pohybuje kolem 750 tis. korun a našim zásahem se podařilo
uchránit majetek v hodnotě 2 milionů korun. Příčina vzniku požáru se vyšetřuje. Vzhledem k
tomu, že dům byl neobyvatelný, zajistila městská část náhradní ubytování pro dvojici seniorů z
poškozeného domu.

Vyproštění zraněné osoby z pod tramvaje

Dne 24. února před dvacátou hodinou vyjely jednotky ze stanic Líšeň a Lidická k hlášenému
střetu osoby a tramvaje linky č. 8 poblíž zastávky Kotlanova. Zraněný byl v době příjezdu
jednotek při vědomí a zaklíněný pod tramvají. Soupravu jsme pomocí hydraulických panenek
nadzvedli, muže vyprostili a předali jej záchranářům. Pracovníkům dopravního podniku jsme
posléze pomohli při nakolejení tramvaje. Zásah výrazně komplikovala skutečnost, že místo
nebylo přístupné pro naši těžkou techniku a hasiči museli prostředky potřebné k vyproštění
osoby přenášet na dlouhou vzdálenost.
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Zajištění provozu asistenčního centra

Od 1. března zajišťujeme provoz Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU) v
areálu brněnského výstaviště. Současně pokračuje práce hasičů v logistickém zabezpečení
KACPU, pomáhají s transportem uprchlíků a materiálu. Zmíněné činnosti vykonáváme v úzké
spolupráci s krajským úřadem. V posledních dnech jsme rozšířili ubytovací kapacitu. V prvním
patře pavilonu B na brněnském výstavišti jsme ve spolupráci se zaměstnanci BVV připravili více
jak 450 míst pro nouzové ubytování. Dalších 170 míst je v přízemí haly.

Sledované období: 1. 1. – 20. 3. 2022
Datum vydání: březen 2022
Statistická data: Iveta Miškaříková, oddělení KOPIS HZS JmK
Podklady: Bronislav Kocman, Martina Koubová, Pavla Pražáková, Luděk Vrána, HZS JmK
Obrazové materiály: archiv HZS JmK
Statistická data jsou platná k 20. 3. 2022. Za případné tiskové chyby se omlouváme.
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