Povinně zveřejňované informace podle zákona 106/1999Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Působnost statutárního města Brna
Podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je
město Brno územně členěným statutárním městem rozděleným na 29 městských částí.
Statutární město Brno je samostatně spravováno Zastupitelstvem města Brna, dalšími orgány jsou Rada města Brna, primátorka, Magistrát města Brna a zvláštní orgány města.
Městské části jsou samostatně spravovány zastupitelstvem městské části, dalšími orgány
městských částí jsou rada městské části, starosta, úřad městské části a zvláštní orgány
městské části.
Primátorka města Brna, JUDr. Markéta Vaňková, zastupuje město navenek a stojí v čele
Magistrátu města Brna.
Výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti na úrovni statutárního města Brna je
jedenáctičlenná Rada města Brna v čele s primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou a jejími náměstky. Ze své činnosti je Rada města Brna odpovědná Zastupitelstvu města Brna.
Nadřízeným všech zaměstnanců statutárního města Brna zařazených do Magistrátu města Brna je tajemník Magistrátu města Brna, Ing. Oliver Pospíšil, který plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele dle zvláštních předpisů. Magistrát města Brna se dělí na 5 úseků (Úsek tajemníka, Úsek 1. náměstka primátorky, Úsek 2. náměstka primátorky, Úsek 3.
náměstka primátorky, Úsek 4. náměstka primátorky), 31 odborů, 2 samostatná oddělení,
a to Personální oddělení, které je v řízení tajemníka MMB a dále Tiskové středisko, které
je organizačně začleněno pod Úsek tajemníka, viz schéma řízení statutárního města Brna
a Magistrátu města Brna.
V souladu se zákonem o obcích statutární město Brno zabezpečuje výkon státní správy,
tzv. „přenesená působnost", a samosprávy tzv. „samostatná působnost". Přenesenou
i samostatnou působnost vykonává statutární město Brno prostřednictvích svých orgánů
a také prostřednictvím orgánů městských částí.
Při výkonu samosprávy, samostatné působnosti, se město řídí jen zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení.
Při výkonu státní správy, přenesené působnosti, se město řídí zákony a ostatními obecně závaznými právními předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy. Pokud zvláštní zákon nestanoví, že jde o přenesenou působnost, platí, že jde vždy o samostatnou působnost (viz. Přehled platné legislativy). Vnitřní
poměry ve věcech správy statutárního města Brna upravuje Statut města Brna, obecně
závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna. Statut města Brna stanovuje rozdělení pravomocí v oblasti samostatné a přenesené působnosti mezi
orgány statutárního města Brna a orgány městských částí. Náplně činností jednotlivých
odborů Magistrátu města Brna upravuje Organizační řád Magistrátu města Brna. Statut
města Brna je k dispozici na oficiálních stránkách města Brna pod adresou
http://www.brno.cz/statut nebo případně lze zakoupit v Informačním středisku Magistrátu
města Brna, Malinovského nám. 3.
Nadřízeným orgánem je Krajský úřad Jihomoravského kraje.
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