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

7. Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná
vyhláška statutárního města Brna č. 15/2007, o ochraně zeleně v
městě Brně, ve znění pozdějších vyhlášek
Anotace
Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna předkládá návrh obecně závazné vyhlášky statutárního
města Brna , kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 15/2007, o ochraně
zeleně v městě Brně, ve znění pozdějších vyhlášek. Důvodem je umístění měřícího kontejneru imisního
monitoringu kvality ovzduší na parc. č. 1718/1 k.ú. Komárov na ploše cca 4 x 2,5 m, v ploše
nejvýznamnější zeleně.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. vydává

obecně závaznou vyhlášku, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu, kterou se mění
obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 15/2007, o ochraně zeleně v
městě Brně, ve znění pozdějších vyhlášek.

Stanoviska
Rada města Brna projednala materiál na své schůzi č. R8/207 dne 16.03.2022 a doporučila
Zastupitelstvu města Brna schválit.
Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. Martin Vaněček
vedoucí odboru - Odbor životního prostředí
28.3.2022 v 14:56
Garance správnosti, zákonnosti materiálu
Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležel
vedoucí úseku - Úsek 1. náměstka primátorky
28.3.2022 v 12:09

Sestava vytvořena 28.3.2022 v 14:56
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Důvodová zpráva

Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna předkládá návrh obecně závazné vyhlášky
statutárního města Brna, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 15/2007,
o ochraně zeleně v městě Brně, ve znění pozdějších vyhlášek. Důvodem je umístění měřícího
kontejneru imisního monitoringu kvality ovzduší na parc. č. 1718/1 k.ú. Komárov na ploše cca 4 x 2,5 m
v ploše nejvýznamnější zeleně.
Výše uvedená parcela byla zvolena z důvodu zamítnutí prodloužení stávajícího umístění měřící stanice
Brno-Zvonařka na ul. Opuštěná, a protože odpovídá charakterem umístění podobným parametrům
stávajícího umístění.
Jedná se o stanici měření kvality ovzduší, která je součástí celostátní monitorovací sítě kvality ovzduší
ČR– AIM ČR (Automatizovaný imisní monitoring). Data jsou předávána do celostátní databáze ISKO
ČHMÚ (Informační systém kvality ovzduší) – prezentace na www.chmi.cz - a jsou součástí imisní
inventury ČR předávané orgánům EU. Měřená data jsou dále prezentována na
www.brnenskeovzdusi.cz.
K vyjmutí uvedené plochy bylo dne 16.02.2022 doručeno na Odbor životního prostředí MMB souhlasné
stanovisko městské části Brno-jih, které tvoří přílohu tohoto materiálu.
Oddělení ochrany a tvorby zeleně a ÚSES OŽP MMB doporučuje změnu vyhlášky č. 15/2007, o ochraně
zeleně v městě Brně, ve znění pozdějších vyhlášek, na lokalitu poř. č. 165 – Komárov – park
Svatopetrská, která se zmenší o plochu 10 m 2 z důvodu umístění měřící stanice kvality ovzduší.
Předmětné zařízení bude umístěno v okrajové části plochy zeleně, která je protkána trasami
inženýrských sítí a jejich ochrannými pásmy, čímž je znemožněna výsadba vzrostlé zeleně v této části
plochy.

Komise životního prostředí RMB projednala materiál na svém 33. zasedání dne 02.03.2022.
Komise životního prostředí RMB doporučuje RMB doporučit ZMB schválit výjimku podle čl. 3 obecně
závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně na park
Svatopetrská – parcela č. 1718/1 k.ú. Komárov; výměra lokality pod pořadovým číslem 165 se zmenší
o 10 m2 (umístění měřící stanice kvality ovzduší).
Závěr: Usnesení bylo přijato.
Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdržel / z 11 členů

Rada města Brna projednala materiál na své schůzi č. R8/207 dne 16.03.2022.
Rada města Brna doporučuje Zastupitelstvu města Brna vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se
mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 15/2007, o ochraně zeleně v městě Brně,
ve znění pozdějších vyhlášek.

JUDr.
Vaňková

Mgr.
Hladík

Bc.
Koláčný

JUDr.
Oliva

JUDr.
Kerndl

Róbert
Čuma

Ing. Fišer

Ing. Grund

RNDr.
Chvátal

Ing.
Kratochvíl

Mgr.
Suchý

Schváleno jednomyslně 10 členy.
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ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, MARIÁNSKÉ NÁM. 13, 617 00 BRNO

NAŠE ČJ.:
SPIS. ZN.:

MCBJIH/00903/2022/Rus
S-MCBJIH/00903/2022/2

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

Ing. Lukáš Rusler
545 427 522
545 427 538
lukas.rusler@brno-jih.cz

DATUM:

2022-02-16

Statutární město Brno
Magistrát města Brna
Odbor životního prostředí
Kounicova 67
601 67 Brno

Udělení výjimky z ustanovení čl. 3 OZV statutárního města Brna č. 15/2007 o chraně zeleně
v městě Brně, za účelem umístění měřícího kontejneru imisního monitoringu kvality ovzduší
Podáním č.j. 00903/2022 ze dne 19. 1. 2022 jste nám zaslali žádost o stanovisko k udělení výjimky
z ustanovení čl. 3 OZV statutárního města Brna č. 15/2007 o oschraně zeleně v městě Brně za
účelem umístění měřícího kontejneru imisního monitoringu kvality ovzduší.
Vaši žádost projednala Rada městské části Brno-jih na své 92. schůzi dne 9. 2. 2022 a přijala
následující usnesení.
RMČ Brno-jih souhlasí s udělením výjimky z ustanovení čl. 3 obecně závazné vyhlášky
statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně za účelem umístění měřícího
kontejneru imisního monitoringu kvality ovzduší na pozemku parc. č. 1718/1 k.ú. Komárov o ploše
cca 4 x 2,5 m, v ploše nejvýznamnější zeleně.
S pozdravem
Ing. Lukáš Rusler
vedoucí Odboru životního prostředí
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Umístění kontejneru monitorovací sítě
Komárov
MONITOROVACI STANICE
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Statutární město Brno
Zastupitelstvo města Brna

Obecně závazná vyhláška č. …/2022,
kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 15/2007, o ochraně zeleně v městě
Brně, ve znění pozdějších vyhlášek

DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI: XX. XX. 2022

Magistrát města Brna, Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno, tel 542 173 590, e-mail: informace@brno.cz
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Statutární město Brno
Obecně závazná vyhláška č. …/2022,
kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 15/2007, o ochraně zeleně
v městě Brně, ve znění pozdějších vyhlášek

Zastupitelstvo města Brna se na Z8/…. zasedání konaném dne ... 2022, pod bodem č. …..usneslo vydat
na základě ustanovení § 10 písm. c) a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1
Změna vyhlášky
V Příloze obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007, o ochraně zeleně v městě Brně, ve
znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 3/2012, č. 10/2014 a č. 15/2018 se mění číslo
plochy 165, které zní:
číslo číslo městská
plochy MČ část
165

7

Brno-jih

katastrální
území

název lokality

parcelní číslo

výměra m2

Komárov

Komárov – park 1714/4, 1714/5, 1714/8, 1714/9,
Svatopetrská
1718/5, 1714/1 (část), 1714/10
(část), 1714/3 (část)

8 142,78

Článek 2
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

JUDr. Markéta Vaňková
primátorka města Brna

Mgr. Petr Hladík
1. náměstek primátorky města Brna

Datum nabytí účinnosti: XX. XX. 2022
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