Rada města Brna
Z8/26. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 20.4.2021

7. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna,
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního
města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve
znění pozdějších vyhlášek
Anotace
Jedná se o aktualizaci Statutu města Brna, která je sestavena z podnětů jednotlivých věcně příslušných
útvarů Magistrátu města Brna, Městské policie Brno a městských částí města Brna.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. vydává

obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje
obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává
Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek, která tvoří přílohu č. ... tohoto
zápisu.

Stanoviska
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Důvodová zpráva
Materiál je sestaven z podnětů jednotlivých věcně příslušných útvarů Magistrátu města Brna (dále jen „MMB“),
Městské policie Brno (dále jen „MP Brno“), a městské části (dále jen „MČ“) Brno-střed
a MČ Brno-Ivanovice na úpravu výkonu přenesené působnosti.
Úprava v působnosti orgánů města (čl. 3 a 11)
Stávající znění čl. 3 a čl. 11 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává
Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek (dále jen „Statut“) reflektuje:
- vyhrazenou pravomoc zastupitelstva obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů (schvalování rozpočtu, závěrečného účtu a účetní závěrky),
- pravomoc zastupitelstva obce schvalovat střednědobý výhled rozpočtu obce dle zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).
Nově se navrhuje doplnit i do těchto částí Statutu výslovně pravomoc zastupitelstva města nebo městské části
stanovit pravidla rozpočtového provizoria. Tato pravomoc zastupitelstva obce je daná zákonem o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a ve Statutu zatím řešena odkazem na tento zákon v článku 76
odst. 1 a navazujícími ustanoveními v článku 76 odst. 5 a 6.
Úprava v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí (čl. 21, 22 a 75)
Odpady
Ke změně dochází v důsledku změny legislativy v oblasti odpadů a dalších právních předpisů s tímto zákonem
souvisejících. Zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech byl ke dni 31. 12. 2020 zrušen v celém rozsahu zákon
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Současně
s novým zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech nabyl dne 1. 1. 2021 účinnosti zákon č. 542/2020 Sb., o
výrobcích s ukončenou životností, který řeší problematiku použitých vybraných výrobků, jež byly dříve řešeny
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Dle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, konkrétně dle § 105 vykonávají obecní úřady
– městské části agendu spojenou s odstraněním odstaveného vozidla. Vzhledem k tomu, že tato agenda přímo
souvisí s přestupky fyzických osob v oblasti vozidel s ukončenou životností, jejichž řešení je v kompetenci
obecního úřadu s rozšířenou působností – města, navrhuje Odbor životního prostředí MMB přenesení řešení
přestupků dle § 121 odst. 1 písm. c) a e) zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, které
jsou v kompetenci obecního úřadu s rozšířenou působností, na městské části. V souladu s ustanovením § 139
odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, statutární město
Statutem určuje městské části, jejichž orgány budou vykonávat některou přenesenou působnost svěřenou
zvláštními zákony obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, dochází tedy ke změně Přílohy č. 2.
Ochrana zvířat proti týrání
Dne 1. 2. 2021 nabyl účinnosti zákon č. 501/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb.,
na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. V § 27b dochází ke změně názvosloví
v nadpisu ustanovení, kde se mění institut „propadnutí týraného zvířete“ na „propadnutí zvířete.“
V dosavadním ustanovení se vkládá nový odst. 3, který rozšiřuje možnosti uložení propadnutí zvířete
i mimo případy týraného zvířete, k propadnutí zvířete dochází nyní i v případě chovu bez povolení. Dále byl
doplněn § 27d – Zabrání zvířete, tento institut doplňuje stávající institut zabrání týraného zvířete. Byly
upřesněny dva odkazy na zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
Hospodaření s energií města
Zavedením energetického managementu na svých objektech získá každý uživatel především komplexní
přehled o spotřebách a nákladech za energie, o jejich vývoji a srovnání předpokládaných úspor s reálnými
úsporami v případě provedených energeticky úsporných opatření.
Pro vytvoření komplexního systému, který bude obsahovat všechny výše zmíněné informace o všech
budovách statutárního města Brna (dále jen „SMB“), je nutné, aby v případě svěření budovy
ve vlastnictví SMB byla organizace, které byl tento majetek Statutem svěřen, povinna zahrnout jej
do systému managementu hospodaření s energií města Brna. Mimo jiné je organizace, které byla budova
SMB svěřena, rovněž povinna plnit veškeré legislativní povinnosti uložené vlastníkovi této svěřené
nemovitosti, a to i podle platného zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
(Průkazy energetické náročnosti a Energetické audity).
Úprava v oblasti vnitřních věcí (čl. 41, 42 a 71)
Dne 1. 1. 2021 nabyl účinnosti zákon č. 261/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii,
ve znění pozdějších předpisů. Tato novela upravuje sankční ustanovení zahrnující vymezení skutkových
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podstat přestupků právnických osob a podnikajících fyzických osob, také uchazečů, čekatelů a strážníků. Nad
rámec této novelizace doporučuje MP Brno doplnit do stávajícího Statutu skutečnosti, že MP Brno provozuje
útulek určený pouze pro kočky a psy a vyřizuje žádosti o informace týkající se MP Brno, což bylo MP Brno
svěřeno usnesením Rady města Brna na schůzi R8/105 konané dne 23. 9. 2020 pod bodem č. 4.
Úprava v oblasti zdravotnictví (čl. 51)
Původní znění písm. a) není zcela přesnou interpretací, neboť aktivity na podporu v oblasti zdraví a jeho
prevence nejsou v rámci města Brna Odborem zdraví (dále jen „OZ“) MMB koordinovány s MČ. Jejich realizaci
zajišťuje OZ MMB za případné spolupráce projektových partnerů, přičemž jejich realizace vychází z daných
potřeb a nastavení Akčního plánu (tvořen do roku 2023), který je součástí strategického dokumentu „Plán
zdraví města Brna 2018-2030“, jako součásti oborové strategie OZ MMB.
V písm. b) jsou konkretizovány realizované aktivity právě z oblasti podpory zdraví tak, jak jsou nastaveny
Akčním plánem (tvořen do roku 2023), který je součástí strategického dokumentu „Plán zdraví města Brna
2018-2030“.
K písm. i) (dříve h):
- v roce 2006 započala činnost interdisciplinárního týmu v oblasti domácího násilí. Hlavním cílem byla podpora
a pomoc osobám ohroženým domácím násilím, tedy obětem domácího násilí a nastavení celého systému
podpory. Postupně vznikala a sílila potřeba práce se všemi aktéry domácího násilí, tedy jeho pachateli i
případnými svědky, kterými jsou nejčastěji děti žijící v zasažené rodině. Proto OZ MMB postupně svou činnost
a úsilí rozšířil a začal zajišťovat i podporu a služby pachatelům domácího násilí, tedy osobám nezvládajícím
agresi a ostatním účastníkům domácího násilí. Začala se velmi výrazně rozvíjet práce s celou rodinou, a dnes
osobami ohroženými domácím násilím nerozumíme pouze samotné oběti, ale i svědky/děti. Pro zamezení
násilí současně vnímáme jako důležitý moment také práci s pachateli.
Úprava v oblasti sociální péče – čl. 55 a 56
Jedná se o zpřesnění stávajícího znění. Praxe ukázala, že formulace ustanovení zvolená při poslední úpravě
statutu se jeví pro některé ze zainteresovaných subjektů jako nedostatečně přesná, doplňuje se tedy
pregnantní vymezení agendy v závorce. V ustanovení působnosti městských částí při projednávání přestupků
na úseku sociální péče chybí odkaz na zákon o sociálně-právní ochraně dětí, který definuje přestupky na
úseku sociálně-právní ochrany dětí (SPOD), přičemž skupina přestupků úseku sociální péče v sobě logicky
přestupky SPOD zahrnuje, jedná se o širší pojem. Doplňuje se tedy odkaz na zákon, přičemž navrhované
změny nemají dopad do příloh ani jiných částí Statutu a ani do faktického výkonu činností ze strany města a
městských částí.
Úprava v oblasti školství (čl. 59)
Dne 1. 10. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 284/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů a zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. V § 166 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, se doplňují odstavce 10 a 11, které znějí:
- § 10: Pokud škola nebo školské zařízení uvedené v odstavci 2 nemá ředitele, může zřizovatel jmenovat
ředitele školy na vedoucí pracovní místo bez konkursního řízení na dobu určitou do doby jmenování ředitele
podle
odstavce
2.
Zřizovatel
vyhlásí
konkursní
řízení
podle
odstavce
2
bez zbytečného odkladu.
- § 11: Pokud řediteli školy nebo školského zařízení uvedeného v odstavci 2 ve výkonu činnosti brání překážka
v práci dlouhodobého charakteru, zejména uvolnění k výkonu veřejné funkce nebo rodičovská dovolená, může
zřizovatel
na
základě
jím
vyhlášeného
konkursního
řízení
jmenovat
ředitele
školy
na vedoucí pracovní místo na dobu určitou po dobu překážky v práci ředitele, nejdéle však na 6 let; stejnou
osobu je možné jmenovat opakovaně. Do doby jmenování ředitele podle věty první může zřizovatel jmenovat
ředitele školy na vedoucí pracovní místo bez konkursního řízení.“
Je nutné výše uvedenou novelu uvést v právní soulad se Statutem vložením nových odstavců do Statutu v čl.
59. Nově by byly vloženy odstavce e), f), h), i).
Úprava v oblasti hospodaření města a městských částí (čl. 76)
k odst. 5 a 6
- formulační zpřesnění a zjednodušení stávajícího textu ve vazbě na úpravu čl. 3 a 11
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k odst. 7
- formulační zpřesnění stávajícího textu. Aktuálně se jedná již pouze o příspěvek na výkon státní správy, který
nepodléhá vyúčtování se státním rozpočtem
k odst. 27
- formulační zpřesnění stávajícího textu
k odst. 31
- nadbytečné ustanovení. Termíny pro předkládání finančních a účetních výkazů (tj. včetně předání
schválených úprav schváleného rozpočtu) jsou městským částem sdělovány z úrovně Odboru rozpočtu a
financování MMB operativně v návaznosti na vyhlášku Ministerstva financí 5/2014 Sb., o způsobu, termínech
a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů
územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů
soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů
k odst. 32
- formulační zpřesnění stávajícího textu
k odst. 34
- doplnění stávajícího textu s ohledem na strukturu příspěvku na výkon státní správy v zákoně o státním
rozpočtu České republiky na příslušný kalendářní rok
k odst. 43
- doplnění stávajícího textu. Zejména v případě účelových dotací na opravy a investice do škol, školských
zařízení a ostatního nemovitého majetku dochází k situaci, kdy Zastupitelstvo města Brna stanoví delší termín
konečného vypořádání těchto dotací
k odst. 47, 48 a 50
- oprava technické chyby. Rozhodnutím Z8/07. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného
18. 6. 2019 pod bodem č. 4 došlo k zařazení nového odstavce 23 do článku 76 s tím, že dosavadní odstavce
23 až 53 se přečíslovaly na odstavce 24 až 54, ale nedošlo k přečíslování odkazů v původních odstavcích 46
až 49.
Sjednocení postupu městských částí jakožto vypravitelů sociálních pohřbů v souvislosti
s přijetím či nepřijetím majetku nepatrné hodnoty
Statut stanoví, o jakých záležitostech rozhoduje zastupitelstvo městské části a rada městské části. Souhlas s
přijetím či nepřijetím majetku nepatrné hodnoty zde uveden není. Působnosti, které nejsou vymezeny v této
části Statutu nebo které následně vzniknou, zůstávají v působnosti města. Zde Statut hovoří pouze v
ustanovení článku 52 odst. 2 písm. b) o tom, že městské části v přenesené působnosti zajišťují tzv. sociální
pohřby. Související problematika s vyslovením souhlasu s přijetím či nepřijetím majetku nepatrné hodnoty zde
nikterak upravena není. Z uvedeného tedy vyplývá, že pravomoc rozhodovat o přijetí či nepřijetí majetku
nepatrné hodnoty mají orgány města, tedy Rada města Brna a Zastupitelstvo města Brna.
Do změny Statutu je zapracována změna čl. 26 doplněním písm. l), která dává městským částem jakožto
vypraviteli pohřbu pravomoc rozhodovat o přijetí či nepřijetí majetku nepatrné hodnoty,
a doplněním odstavce 13 do čl. 76, čímž se tento příjem stává příjmem městské části.
Úprava v oblasti vzájemné součinnosti města a městských částí – čl. 78
Jedná se o doplnění termínu pro vyjádření městských částí v případě staveb a území celoměstského zájmu,
příp. staveb a území zasahujících do správního obvodu dvou a více městských částí. Lhůta 60 dnů vychází
ze „Zásada pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Brna.
Příloha č. 2
Je zapracována změna ve výkonu přenesené působnosti na základě žádosti MČ Brno-Ivanovice
a MČ Brno-střed. Dále je do přílohy promítnuta výše popsaná změna legislativy v oblasti odpadů a dalších
právních předpisů s tímto zákonem souvisejících a návrh Odboru životního prostředí MMB na přenesení řešení
přestupků dle § 121 odst. 1 písm. c) a e) zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, které
jsou v kompetenci obecního úřadu s rozšířenou působností, na městské části v případech, kdy MČ vykonává
pro jinou MČ přestupkovou agendu na úseku životního prostředí.
Příloha č. 9
Příloha je upravená v souladu s aktuálně zřízenými příspěvkovými organizacemi a obchodními společnostmi
se 100% majetkovou účastí statutárního města Brna a statutárního města Brna - městských částí
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Projednání návrhu vyhlášky v Komisi legislativně organizační RMB dne 9. 3. 2021:
Mgr. Rašovský dal hlasovat o pozměňovacím návrhu:
v článku 26 odst. 1 písm. l) se slova „obchodního podílu“ nahrazují slovy „podílu v obchodní korporaci“.
Návrh byl jednohlasně přijat.

JUDr.PhDr
Příborský

JUDr.
Dumbrovská

Ing.Šťastná

Mgr.Nováček

JUDr.
Přikrylová

Mgr.Černý

Mgr.
Ivičičová

JUDr. Marek

pro

JUDr.
Lastovecká

pro

Mgr.Lukášov
á Spilková
Ph:D.

Mgr.
Rašovský

Hlasování o návrhu jako celku:

-

pro

pro

pro

pro

pro

-

pro

zdržel
se

Komise doporučila RMB materiál ke schválení.
JUDr. Příborský vznesl připomínku:
Komise doporučuje RMB zvážit stanovení přiměřené lhůty pro implementaci nových povinností
vyplývajících ze změny Statutu, např. v souvislosti s čl. 75 odst. 8 Statutu.
Doporučení bylo jednohlasně přijato.

Pro lepší orientaci je přiloženo srovnání stávajícího znění dotčených částí Statutu s textem novým.
Změny jsou vyznačeny takto:
přeškrtnuto - vypuštěný text
text kurzívou - nový text

Porovnání textu
ČLÁNEK 3 - ZASTUPITELSTVO MĚSTA BRNA
[2] Zastupitelstvu města Brna je vyhrazeno:
c) schvalovat střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet, závěrečný účet a účetní závěrku města, stanovit
pravidla rozpočtového provizoria města,
ČLÁNEK 11 - ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI
[1] Zastupitelstvo městské části je orgánem městské části v oblasti samostatné působnosti. Jednání
zastupitelstva městské části upravuje jednací řád zastupitelstva městské části.
Zastupitelstvu městské části je tímto Statutem vyhrazeno:
a) schvalovat program rozvoje městské části,
b) schvalovat střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet, závěrečný účet a účetní závěrku městské části, stanovit
pravidla rozpočtového provizoria městské části,
TVORBA A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČLÁNEK 21 - PŮSOBNOST MĚSTA

[1] Samostatná působnost:
c) na úseku odpadového hospodářství: 31)
- zpracovává koncepce nakládání s komunálním odpadem a plán odpadového hospodářství,
- zajišťuje místa k odkládání nebezpečných složek komunálních odpadů,
- stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního a
stavebního odpadu v souladu se zvláštními předpisy, 44)
- zajišťuje pro město plnění povinností původce odpadů,
c) na úseku odpadového hospodářství: 31)
- zpracovává koncepce nakládání s komunálním odpadem,
- se stává původcem odpadů od okamžiku, kdy osoba odloží odpad na místo obcí k tomu určené,
- přebírá veškerý komunální odpad vznikající na jejím území při činnosti nepodnikajících fyzických
osob,
- určuje místa pro oddělené soustřeďování komunálního odpadu, a to alespoň nebezpečného odpadu,
papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků,
- může nastavit obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „obecní systém“) obecně závaznou
vyhláškou, včetně nastavení povinností osob související s předáváním odpadů a movitých věcí do
obecního systému,
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- může ve vztahu k odpadům převzatým v rámci obecního systému poskytovat službu autorizované
obalové společnosti k plnění povinností podle zákona o odpadech,
- jednou ročně informuje o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu a o
kvantifikovaných výsledcích odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního
systému,
o) je účastníkem řízení vedeného krajským úřadem o vydání souhlasu k provozování zařízení ke sběru nebo
výkupu odpadů a s jeho provozním řádem, 31b) je účastníkem řízení vedeného krajským úřadem o vydání
povolení k provozu zařízení ke skladování, sběru, úpravě, využití nebo odstranění odpadu, 31b)
q) na úseku nakládání s vybranými výrobky s ukončenou životností: 159)
- spolupracuje s výrobci za účelem zřízení míst zpětného odběru výrobků s ukončenou životností v
rámci obecního systému odpadového hospodářství. 159a)
[2] Přenesená působnost:
a) na úseku odpadového hospodářství: 31)
- uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady a souhlas k upuštění od třídění v množství menším než
sto tun nebezpečného odpadu za rok,
- vede a zpracovává evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi, zařízení k nakládání s odpady,
shromažďovacích míst nebezpečných odpadů, sběrových míst odpadů a skladů odpadů, převzatých
autovraků a způsobů jejich zpracování, typu, množství a způsobů zpracování, využití, nebo odstranění
elektroodpadu a dopravců odpadů, vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí a podává informace o sídle
zařízení k odstranění nebo využití odpadů,
- kontroluje, jak jsou právnickými osobami nebo fyzickými osobami oprávněnými k podnikání dodržována
ustanovení právních předpisů a rozhodnutí v oblasti odpadového hospodářství,
- může zajistit ochranu lidského zdraví a životního prostředí na náklady odpovědné osoby, hrozí-li poškození
lidského zdraví nebo životního prostředí, nebo již k němu došlo,
- ukládá provozovateli zařízení k odstraňování odpadů povinnost odstranit odpad,
- může zakázat původci odpadů činnost, která způsobuje vznik odpadů,
- dává vyjádření v oblasti odpadového hospodářství,
- zajišťuje agendu odstraňování autovraků umístěných mimo pozemní komunikace,
a) na úseku odpadového hospodářství: 31)
- vykonává v 1. stupni státní správu na úseku odpadového hospodářství, 31h)
- vykonává agendu spojenou s nezákonně soustředěným odpadem, vyzývá vlastníka nemovité věci k
předání odpadů do zařízení určeného k nakládání s odpady, přijímá oznámení o zahájení provozu
mobilního zařízení k využívání odpadů, vydává povolení k upuštění od odděleného soustřeďování
odpadů, ukládá rozhodnutím provozovateli zařízení provést využití nebo odstranění odpadů, uděluje
souhlas k provozování malého zařízení, kontroluje hlášení o provozovaných komunitních
kompostárnách, kontroluje a zpracovává hlášení původců odpadů a provozovatelů zařízení a zasílá
ministerstvu údaje o každém vydaném rozhodnutí, ukládá opatření k nápravě, projednává přestupky v
1. stupni, 31d)
h) na úseku nakládání s vybranými výrobky s ukončenou životností: 159)
- vykonává v 1. stupni státní správu na úseku nakládání s vybranými výrobky s ukončenou životností,
159b)

- projednává přestupky v 1. stupni. 159c)
ČLÁNEK 22 - PŮSOBNOST MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ
[1] Samostatná působnost:
a) vytvářejí a realizují koncepci péče o životní prostředí příslušné městské části v návaznosti
na koncepci životního prostředí města, ke které se vyjadřují, a v souvislosti s tím zabezpečují racionální
využívání přírodních zdrojů; zabezpečují provoz sběrných středisek odpadů,
b) vyjadřují se ke koncepci odpadového hospodářství města, vyjadřují se k místům k odkládání nebezpečných
složek komunálních odpadů, vyjadřují se k systému sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálního a
stavebního
odpadu
v
souladu
se
zvláštními
předpisy,
vyjadřují
se
ke koncepci odpadového hospodářství města, vyjadřují se k místům k odkládání využitelných složek
komunálních odpadů, vyjadřují se k obecnímu systému odpadového hospodářství v souladu se
zvláštními předpisy,
[2] Přenesená působnost:
a) na úseku odpadového hospodářství: 31)
- kontrolují využívání zavedeného systému pro nakládání s komunálním odpadem a kontrolují, zda se fyzická
osoba zbavuje odpadu v souladu se zákonem, 31a)
- ukládají pokuty právnickým a fyzickým osobám oprávněným k podnikání,
- ukládají pokuty fyzickým osobám v případě, že se zbaví autovraku v rozporu se zákonem, nebo odloží
elektrozařízení mimo místa k tomu určená nebo místa jejich zpětného odběru nebo neoprávněně založí
skládku nebo odkládá odpady mimo vyhrazená místa
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- kontrolují, zda právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění
odpadů v souladu se zákonem,
- ukládají pokuty za porušení obecně závazných vyhlášek, 43)
- kontrolují u provozovatele skládky placení poplatků a ukládání odpadů na skládky,
a) na úseku odpadového hospodářství: 31)
- vykonávají v 1. stupni státní správu na úseku odpadového hospodářství, 31e)
- projednávají přestupky v 1. stupni, 31f)
- ukládají opatření k nápravě, 31g)
- ukládají pokuty za porušení obecně závazných vyhlášek, 43)
d) na úseku ochrany zvířat: 45)
- projednávají v 1. stupni přestupky na úseku ochrany zvířat proti týrání, včetně ukládání zákazu chovu zvířat,
propadnutí týraného zvířete, nebo zabrání týraného zvířete,
- zajišťují odborné vyjádření orgánů veterinární správy, vedou a uchovávají evidenci osob, které se dopustily
přestupku,
- provádějí „zvláštní opatření“ na návrh krajské veterinární správy,
- projednávají všechny podněty podané krajskou veterinární správou.
d) na úseku ochrany zvířat: 45) 45a)
- projednávají v 1. stupni přestupky na úseku ochrany zvířat proti týrání, včetně ukládání zákazu chovu
zvířat, propadnutí zvířete, zabrání týraného zvířete, nebo zabrání zvířete,
- zajišťují odborné vyjádření orgánů veterinární správy, vedou a uchovávají evidenci osob, které se
dopustily přestupku,
- provádějí „zvláštní opatření“ na návrh krajské veterinární správy, zajišťují předběžnou náhradní péči,
- projednávají všechny podněty podané krajskou veterinární správou.
g) na úseku nakládání s vybranými výrobky s ukončenou životností: 159)
- zajišťují agendu spojenou s odstraněním odstavených vozidel,159d)
- projednává přestupky v 1. stupni. 159e)
MAJETEK
ČLÁNEK 26 - PŮSOBNOST MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ

[1] Samostatná působnost:
l) rozhodují o přijetí/nepřijetí majetku nepatrné hodnoty jako vypravitel pohřbu podle zvláštních
předpisů 95), 108); v případě přijetí nemovitého majetku, podílu v obchodní korporaci nebo akcií je třeba
udělení předchozího souhlasu města.
VNITŘNÍ VĚCI
ČLÁNEK 41 - PŮSOBNOST MĚSTA

[2] Přenesená působnost:
m) vydává ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy 38), 39) a provádí autorizovanou konverzi
dokumentů, 40)
q) projednává v 1. stupni přestupky, jichž se dopustili zaměstnanci statutárního města Brna zařazení
do Městské policie Brno nesplněním oznamovací povinnosti podle zákona o obecní policii, 14a)
r) přezkoumává rozhodnutí městských částí vydaná v 1. stupni správního řízení, včetně rozhodnutí o
přestupcích podle zákona o obecní policii vyjma písm. q) tohoto odstavce. 14b)
ČLÁNEK 42 - PŮSOBNOST MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ
[2] Přenesená působnost:
r) projednávají v 1. stupni přestupky podle zákona o obecní policii. 14b)
ZDRAVOTNICTVÍ
ČLÁNEK 51 - PŮSOBNOST MĚSTA

[1] Samostatná působnost:
a) ve spolupráci s městskými částmi koordinuje aktivity v oblasti podpory zdraví obyvatel, vytváří
a zajišťuje podmínky pro poskytování zdravotní péče o občany,
b) realizuje aktivity, nebo se na nich podílí, v oblasti podpory zdraví obyvatel, prevence civilizačních
chorob, zvyšování zdravotní gramotnosti obyvatel a odpovědnosti za vlastní zdraví, v oblasti podpory
neformální péče i podpory dobrovolného bezpříspěvkového dárcovství krve a krevních složek,
b) c) v rámci městského zdravotnictví plní úkoly k zajištění zdravotnické činnosti za mimořádných situací,
c) d) koordinuje činnost zřizovaných zdravotnických organizací a provádí kontroly jejich hospodaření,
d) e) pečuje v souladu s místními předpoklady a zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj zdraví obyvatel
města,
e) f) podporuje činnost nestátních organizací, které doplňují zdravotnické služby,
f) g) provádí rozbory zdravotního stavu obyvatelstva a z něho plynoucí analýzy potřeby zajištění
zdravotnických služeb,
g) h) realizuje koncepci rodinné politiky města Brna,
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h) organizuje činnost multidisciplinárních týmů v rámci pomoci obětem domácího násilí a související činnosti
i) organizuje činnost multidisciplinárních týmů v rámci pomoci rodinám zasaženým domácím násilím
a související činnosti.
SOCIÁLNÍ PÉČE
ČLÁNEK 55 - PŮSOBNOST MĚSTA

[2] Přenesená působnost:
e) v oblasti péče o rodinu a děti:
- projednává v 1. stupni přestupky na úseku sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu své působnosti (náhradní
rodinná péče s výjimkou dětí svěřených do péče jiné osoby), 104) 43)
ČLÁNEK 56 - PŮSOBNOST MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ
[2] Přenesená působnost:
f) projednávají v 1. stupni přestupky na úseku sociální péče a na úseku ochrany zdraví před škodlivými
účinky návykových látek, 97, 103, 104, 107)
ŠKOLSTVÍ
ČLÁNEK 59 - PŮSOBNOST MĚSTA

[1] Samostatná působnost:
e) může jmenovat bez konkurzního řízení ředitele škol a školských zařízení, které zřizuje, na dobu
určitou do doby jmenování ředitele podle písm. d) tohoto odstavce na základě konkurzního řízení, které
vyhlásí a realizuje bez zbytečného odkladu, v případě, kdy škola nebo školské zařízení nemá ředitele,
a určit jejich plat, 109a)
f) může jmenovat na základě konkurzního řízení, které vyhlašuje a realizuje, ředitele škol a školských
zařízení, které zřizuje, a určit jejich plat, v případě, kdy řediteli školy brání ve výkonu činnosti překážka
dlouhodobého charakteru, a to na dobu určitou po dobu překážek v práci ředitele, nejdéle však na 6
let; stejnou osobu je možné jmenovat opakovaně. Do doby jmenování podle věty první může jmenovat
ředitele školy na vedoucí pracovní místo bez konkurzního řízení, a určit jeho plat, 109b)
e) g) jmenuje a odvolává se souhlasem příslušné městské části, na základě konkurzního řízení, které
vyhlašuje a realizuje, ředitele škol a školských zařízení, které zřizuje město-městská část, a určuje jejich plat,
h) může jmenovat bez konkurzního řízení ředitele škol a školských zařízení, které zřizuje městoměstská část, se souhlasem příslušné městské části, na dobu určitou do doby jmenování ředitele
podle písm. g) tohoto odstavce, v případě, kdy škola nebo školské zařízení nemá ředitele, a určit jejich
plat, 109a)
i) může jmenovat na základě konkurzního řízení, které vyhlašuje a realizuje, ředitele škol a školských
zařízení, které zřizuje město-městská část, se souhlasem příslušné městské části, a určit jejich plat, v
případě, kdy řediteli školy brání ve výkonu činnosti překážka dlouhodobého charakteru, a to na dobu
určitou po dobu překážek v práci ředitele, nejdéle však na 6 let; stejnou osobu je možné jmenovat
opakovaně. Do doby jmenování podle věty první může jmenovat ředitele školy se souhlasem příslušné
městské části na vedoucí pracovní místo bez konkurzního řízení, a určit jeho plat, 109b)
f) j) zabezpečuje provoz škol a školských zařízení, které zřizuje,
g) k) vyjadřuje se k dožádání státních orgánů a jiných institucí v oblasti školství, provádí analýzy
a navrhuje koordinaci potřeb v oblasti výchovy a vzdělávání, zpracovává zprávy o výchovně vzdělávací
činnosti škol a školských zařízení,
h) l) zajišťuje podmínky pro předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
pro děti s místem trvalého pobytu na jejím území a pro děti umístěné na jejím území v dětském domově,
i) m) stanovuje v součinnosti s městskými částmi spádové obvody základních a mateřských škol v městě Brně,
j) n) žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR o udělení výjimky pro neúplné školy v městě Brně,
109)

k) o) vyjadřuje se k zařazování základních škol a školských zařízení do školského rejstříku, 109)
l) p) zřizuje školskou radu ve školách, které zřizuje, 109)
m) q) rozhoduje o přijetí opatření na základě výsledků České školní inspekce ve školách a školských
zařízeních, které zřizuje, 109)
n) r) vysílá zástupce do konkurzních řízení na funkci ředitele škol a školských zařízení, zajišťovaných jiným
zřizovatelem.
MĚSTSKÁ POLICIE
ČLÁNEK 71 - PŮSOBNOST MĚSTA
Městská policie Brno je orgánem města Brna, který zřizuje a zrušuje Zastupitelstvo města Brna obecně
závaznou vyhláškou 13a) na základě zvláštních předpisů. 14), 14a) 14c)
[1] Samostatná působnost:
d) podílí se v rozsahu stanoveném zvláštním předpisem
a plynulost provozu na pozemních komunikacích,

14), 14b, 14d), 15)

na dohledu na bezpečnost
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Městská policie Brno provozuje útulek pro opuštěná zvířata a provádí odchytovou a asanační službu na území
města Brna. Městská policie Brno provozuje útulek pro opuštěná zvířata, konkrétně pro psy a kočky a
provádí odchytovou a sanační službu na území města Brna.
[3] Městská policie vyřizuje podle zvláštního zákona 13) žádosti o informace v rozsahu zmocnění RMB.
ČÁST IV. HOSPODAŘENÍ MĚSTA A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ
ČLÁNEK 75 - HOSPODAŘENÍ S MĚSTSKÝM MAJETKEM
[8] Orgány městských částí jsou povinny provádět evidenci svěřeného majetku a jeho účtování formou
stanovenou jednotně pro město, inventarizují svěřený majetek města a jsou povinny zajišťovat potřebné údaje
a předkládat je orgánům města. Dále jsou povinny svěřený majetek zařadit do systému managementu
hospodaření s energií města Brna a plnit povinnosti dle zvláštního předpisu. 35a)
ČLÁNEK 76 - FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ
Rozpočet města Brna
[5] Nebude-li schválen rozpočet města před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové hospodaření
města v době od 1. ledna rozpočtového roku do schválení rozpočtu města pravidly rozpočtového provizoria
města. rozpočtovým provizoriem. V období rozpočtového provizoria musí město zabezpečit zejména plnění
povinností stanovených zákonem v oblasti samostatné a přenesené působnosti.
[6] Nebude-li schválen rozpočet města nebo městské části před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se
rozpočtové hospodaření městské části v době od 1. ledna rozpočtového roku do schválení rozpočtu města
nebo městské části pravidly rozpočtového provizoria městské části. rozpočtovým provizoriem. V období
rozpočtového provizoria musí městská část zabezpečit zejména plnění povinností stanovených zákonem v
oblasti samostatné a přenesené působnosti.
Příjmy městské části
[7] Účelově určené dotace Dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu podle zákona
o státním rozpočtu na příslušný rozpočtový rok.
[13] Příjmy ze svěřeného majetku a majetkových práv, další příjmy z výkonu samostatné
a přenesené působnosti podle zvláštních právních předpisů 95a), svěřené městským částem tímto
Statutem.
Termíny poskytování finančních prostředků městské části z rozpočtu města
[27] Do doby schválení rozpočtu městské části jí budou poskytovány ke krytí nezbytných výdajů pouze měsíční
zálohy ve výši 50 % měsíční částky účelových a neúčelových dotací z rozpočtu města. Po schválení rozpočtu
městské části budou městské části dotace dorovnány.
Práva a povinnosti městské části
[31] Rozpočet schválený zastupitelstvem městské části je městská část povinna do 15 dnů poskytnout městu
prostřednictvím Odboru rozpočtu a financování MMB včetně schváleného jmenovitého seznamu kapitálových
výdajů realizovaných z rozpočtu městské části. Ve stejném termínu a stejným způsobem předkládá městská
část městu i veškeré následné schválené úpravy svého rozpočtu.
[32] Zastupitelstvo městské části rozhoduje podle svých potřeb v rozpočtovém roce o rozdělení neúčelových
finančních
prostředků,
provádí
kontrolu
hospodaření
se
svými
rozpočtovými prostředky
a plně zodpovídá za hospodaření dle svých rozpočtů svého rozpočtu.
[34] Příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy se poskytuje městským částem adresně
na výkon činnosti stavebních a matričních úřadů, na výkon veřejného opatrovnictví a městské části Brnostřed na výkon činnosti zvláštního matričního úřadu. Na ostatní výkon státní správy se příspěvek poskytuje
podle počtu obyvatel městských částí. Městské části si na základě smluvních vztahů vzájemně převedou
prostředky v těch případech, kdy některá městská část vykonává určitou část státní správy pro jinou městskou
část.
Závěrečný účet a audit města Brna
[43] Konečné vypořádání finančních prostředků poskytovaných do rozpočtu městské části podle
odst. [8] a [10] tohoto článku bude provedeno městem do 30 kalendářních dnů po schválení závěrečného účtu
města, pokud Zastupitelstvo města Brna pro jejich konečné vypořádání nestanoví jiný termín.
Sankční ustanovení
[47] Neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků městskou částí je posuzováno obdobně jako
porušení rozpočtové kázně ve smyslu zvláštních předpisů.136) Nesplní-li městská část stanovenou
odvodovou povinnost, je město oprávněno postupovat dle odst. [4950] a [5051] tohoto článku.
[48] Vznikne-li ze závazků městské části dle odst. [3536] tohoto článku škoda, platí ustanovení článku 75 odst.
10 tohoto Statutu.
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[50] V případech neoprávněného použití nebo zadržení finančních prostředků a nesplnění odvodové
povinnosti dle odst. 32 [33] tohoto článku lze příjmy postupované z rozpočtu města dle odst. [8] až [11] tohoto
článku krátit, a to až do výše určeného odvodu.
ČLÁNEK 78 – VZÁJEMNÁ SOUČINNOST MĚSTA A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ
[10] V řízeních, ve kterých město zastupuje dle čl. 5 odst. [2] písm. h) a i) tohoto Statutu primátor města Brna,
město požádá dotčené městské části o stanovisko.
[11] Stanovisko podle odst. [10] tohoto článku zašlou městské části do 60 dnů od doručení žádosti.
ODKAZY
14a)
14b)
14a)
14c)
14b)
14d)
31)

§ 28 odst. 1, 2, 4 a 5 a § 28a zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
§ 27a odst. 1, 3 a 5, § 28 odst. 3, 4 a § 28a zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění
pozdějších předpisů
§ 84 odst. 2 písm. o) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

§ 91 odst. 2 písm. e) zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 541/2020 Sb.,
o odpadech
31a)
§ 66 odst. 1 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů § 5, § 59, § 60 zák.
č. 541/2020 Sb., o odpadech
31b)
§ 14 odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů § 22 odst. 2
zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech
31d)
§ 14, § 15 odst. 4, § 17 odst. 1 písm. g), § 30 odst. 3, § 34 odst. 4, § 36 odst. 2, § 64 odst. 2, § 66
odst. 3, § 96 odst. 2 a 3, § 116, § 123 odst. 1 písm. a), e), f) zák. č. 541/2020 Sb.,
o odpadech
31e)
§ 147 zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech
31f)
§ 123 odst. 1 písm. b), f) zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech
31g)
§ 116 zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech
31h)
§ 146 zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech
35a)
odkaz vypuštěn zák. č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
39)
vyhl. č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními
místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů
vyhl. č. 553/2020 Sb., o seznamu obecních úřadů a úřadů městských částí nebo městských
obvodů, které jsou kontaktními místy veřejné správy
40)
zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů“, ve znění
pozdějších předpisů
§ 25 odst. 7 zák. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
45)
45a)
zák. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
95)
§ 5 odst. 1 až 3 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
95a)
např. § 5 odst. 5 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
109a) § 166 odst. 10 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
109b) § 166 odst. 11 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšší odborném a jiném
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
158)
− obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 9/2018, o stanovení podmínky řidiči taxislužby
pro zahájení nebo nabízení přepravy na území města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek obecně
závazná vyhláška statutárního města Brna č. 15/2011, o stanovištích taxislužby, kterou se
stanovují podmínky užívání stanoviště a Provozní řád stanovišť taxislužby na území města
Brna, ve znění pozdějších vyhlášek
159)
zák. č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností
159a) § 16 zák. č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností
159b) § 134 písm. a), b) zák. č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností
159c) § 121 odst. 1 písm. a), b), d) zák. č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností
159d) § 105 zák. č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností
159e) § 121 odst. 1 písm. c), e) zák. č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností
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Příloha č. 2
Vzájemný výkon přenesené působnosti
Městská část Brno-střed vykonává státní správu pro:
městskou části Brno-Medlánky na úseku:
2. Životního prostředí
- projednávání přestupků v 1. stupni 31), 33), 35), 45a), 159), § 4 odst. 2 zákona č.
251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
městskou část Brno-Ivanovice na úseku:
1. Vnitřních věcí
- projednávání přestupků v 1. stupni 55),
2. Životního prostředí
- projednávání přestupků v 1. stupni 31), 33), 35), 45a), 159), § 4 odst. 2 zákona
č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Městská část Brno-Královo Pole vykonává státní správu pro:
městskou část Brno-Jehnice na úseku:
5. Životního prostředí
- § 80 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, § 116,
§ 123 odst. 1 písm. b), f), § 147, zák. č. 541/2020 Sb.,
o odpadech,
- § 105, § 121 odst. 1 písm. c), e) zák. č. 542/2020 Sb., o výrobcích
s ukončenou životností,
Městská část Brno-Bystrc vykonává státní správu pro:
městskou část Brno-Kníničky na úseku:
9. Životního prostředí
- § 80 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, § 116,
§ 123 odst. 1 písm. b), f), § 147, zák. č. 541/2020 Sb.,
o odpadech,
- § 105, § 121 odst. 1 písm. c), e) zák. č. 542/2020 Sb., o výrobcích
s ukončenou životností,
Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora vykonává státní správu pro:
městskou část Brno-Ořešín na úseku:
11. Životního prostředí
- § 80 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, § 116,
§ 123 odst. 1 písm. b), f), § 147, zák. č. 541/2020 Sb.,
o odpadech,
- § 105, § 121 odst. 1 písm. c), e) zák. č. 542/2020 Sb., o výrobcích
s ukončenou životností,

Příloha č. 9
Přehled příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem a statutárním městem
Brnem - městskými částmi a obchodních společností se 100% majetkovou účastí statutárního
města Brna a statutárního města Brna - městských částí
Část I – příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Brnem a obchodní společnosti se 100%
majetkovou účastí statutárního města Brna
Obchodní společnosti
ARENA BRNO, a.s.
Brněnské komunikace a.s.
CD CENTRUM COMS, a. s.
Část II – příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Brnem – městskými částmi a obchodní
společnosti se 100% majetkovou účastí statutárního města Brna – městských částí
2. Městská část Brno-Žabovřesky
Mateřská škola, Brno, Fanderlíkova 9a, příspěvková organizace
Mateřská škola, Brno, Gabriely Preissové 8, příspěvková organizace
Mateřská škola Beruška, Brno, Plovdivská 6, příspěvková organizace
Mateřská škola, Brno, Žižkova 57, příspěvková organizace
Společensko-kulturní centrum Rubín, příspěvková organizace
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3. Městská část Brno-Královo Pole
Základní škola, Brno, Botanická 70, příspěvková organizace
8. Městská část Brno-Bohunice
Mateřská škola se speciální třídou pro děti s vadami řeči, Brno, Švermova 11, příspěvková organizace
Mateřská škola Brno, Švermova 11, příspěvková organizace
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USNESENÍ
20. jednání Sněmu starostů konaného dne 8. dubna 2021
4. Projednání návrhů obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna
a) Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně
závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna,
ve znění pozdějších vyhlášek
S 20 – 2
Sněm starostů doporučuje Radě města Brna a Zastupitelstvu města Brna schválit obecně
závaznou vyhlášku statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná
vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění
pozdějších vyhlášek.
Hlasování: Přítomno 19 členů. Pro návrh hlasovalo 14 členů, 5 bylo proti a nikdo se nezdržel
hlasování.
Usnesení bylo přijato.

Přehled vyjádření MČ k návrhu novely Statutu k 12. 4. 2021
-

žádost o vyjádření k návrhu odeslána městským částem dne 1. 2. 2021

-

žádost o vyjádření k doplnění návrhu (čl. 55, 56, 78, příloha 9) odeslána městským
částem dne 5. 3. 2021
městská část

Brno-Bohunice

na ZMČ dne

Vyjádření

RMČ dne
10.03.

- RMČ nesouhlasí s čl. 22 odst. 2 písm. a) a g) a čl.
42 odst. 2 písm. r), požaduje svěřit do působnosti
města
- v ostatních bodech RMČ souhlasí

Brno-Bosonohy

18.02.,
doplnění
starosta dne
31.03.

- ZMČ nesouhlasí z důvodu nově přenesené
působnosti z města na MČ v čl. 42 písm. r) –
projednávání přestupků v 1. stupni podle z. o
obecní policii
- starosta s doplněním souhlasí

Brno-Bystrc

RMČ dne
24.03.

- RMČ pro schválení čl. 22 požaduje zajistit ze
strany města výslovné stanovení závazku povinné
a bezplatné asistence odborné firmy, např. B-KOM,
a.s., na fyzické zajištění uvedené činnosti, neboť
k popsané manipulaci s vozidlem/odpadem nemá
MČ dostupné odpovídající technické manipulační
vybavení ani parkoviště, které by k účelu
uskladnění bylo využitelné
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Brno-Černovice

ZMČ nemá připomínky, RMČ s doplněním souhlasí
18.02.,
doplnění RMČ
dne 24.03.

Brno-Chrlice

ZMČ souhlasí, RMČ s doplněním souhlasí
24.02.,
doplnění RMČ
dne 01.04.

Brno-Ivanovice

17.02.,
doplnění
starosta dne
17.03.

ZMČ souhlasí, starosta s doplněním souhlasí

Brno-Jehnice

31.03.

ZMČ souhlasí

Brno-jih

18.02.

- ZMČ nesouhlasí s přenesením řešení přestupků
dle § 121 písm. c) a e) zák. č. 542/2020 Sb. (čl. 22
odst. písm. g) druhá odrážka
- ZMČ souhlasí se zbytkem návrhu

Brno-Jundrov

Brno-Kníničky

10.02.,
ZMČ nemá připomínky, RMČ nemá k doplnění
doplnění RMČ připomínky
dne 24.03.
08.03.

- ZMČ nesouhlasí se zařazením čl. 22 odst. 2 písm.
g) do doby, než bude organizačně a finančně
zajištěna související agenda odtahů vozidel
z účelových komunikací
- ZMČ souhlasí se zbytkem návrhu

Brno-Kohoutovice

ZMČ souhlasí, RMČ nemá námitky k doplnění
03.03.,
doplnění RMČ

Brno-Komín

10.03.

- ZMČ souhlasí s výj. č. 71 odst. 1, požaduje
zachování stávajícího znění

Brno-Královo Pole

24.03.

ZMČ souhlasí

Brno-Líšeň

08.04.

ZMČ souhlasí

Brno-Maloměřice a Obřany

17.02.

- ZMČ nesouhlasí se změnou č. 75 odst. 8, který
zavádí nové povinnosti pro MČ v systému
energetického
managementu
z důvodů
administrativní a ekonomické zátěže
- ZMČ nesouhlasí se změnou čl. 21, 22, které se
týkají zajišťování nových agend MČ, důvodem je
skokový nárůst objemu státní správy
- v ostatních bodech ZMČ souhlasí
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Brno-Medlánky

17.03.

- ZMČ nesouhlasí s čl. 22 odst. 2 písm. g),
doporučuje agendu ponechat v působnosti města
- ZMČ doporučuje vypustit doplnění odkazu 159)
v Příloze č. 2 z důvodu nadbytečnosti v případě
nevykonávání agendy dle čl. 22 odst. 2 písm. g)
druhá odrážka
- ZMČ souhlasí se zbytkem návrhu

Brno-Nový Lískovec

Brno-Ořešín
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Brno-sever
Brno-Slatina

RMČ dne
01.03.

07.04.

- RMČ nesouhlasí se zařazením čl. 22 odst. 2 písm.
g) do doby, než bude organizačně a finančně
zajištěna související agenda odtahů vozidel
z účelových komunikací
ZMČ souhlasí

ZMČ souhlasí, RMČ s doplněním souhlasí
18.02.,
doplnění RMČ
dne 24.03.
03.03.

ZMČ souhlasí

18.02.,
- ZMČ navrhuje v čl. 75 odst. 8, úpravu navrhuje
doplnění RMČ zařadit poté, co bude ověřena v provozní verzi
dne 24.03.
aplikace systému managementu hospodaření s
energií funkčnost přístupu a zadávání ze strany MČ
- ZMČ souhlasí se zbytkem návrhu
- RMČ nemá k doplnění připomínky

Brno-Starý Lískovec

Brno-střed

Brno-Tuřany

07.04.

- ZMČ souhlasí vyjma čl. 21, 25 a 75 týkajících se
odstavených vozidel v zeleni a žádá, aby veškerá
agenda související s vraky vozidel v zeleni včetně
přestupků k zák. č. 542/2020 Sb., zůstala
v kompetenci města Brna

RMČ dne
29.03.

- RMČ souhlasí s návrhem a navrhla další změny.
Tyto změny budou projednány v rámci další
novelizace Statutu.

18.02.,
- ZMČ nesouhlasí se zařazením čl. 22 odst. 2 písm.
doplnění RMČ g) do doby, než bude organizačně a finančně
dne 22.03.
zajištěna související agenda odtahů vozidel
z účelových komunikací
- ZMČ souhlasí se zbytkem návrhu
- RMČ s doplněním souhlasí

Brno-Útěchov

17.02.,
doplnění

ZMČ nemá připomínky, starosta doporučuje
vyjasnit, který orgán se má vyjadřovat v souvislosti
s čl. 78 odst. 11
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starosta dne
24.03.
Brno-Vinohrady

Brno-Žabovřesky

15.3., doplnění ZMČ bez připomínek, RMČ s doplněním souhlasí
RMČ dne 22.3.
11.02.

- ZMČ doporučuje v čl. 22 odst. 2 písm. g) vypustit
a tuto kompetenci doplnit do čl. 21 odst. 2 jako
písm. i)
- ZMČ doporučuje návrh schválit

Brno-Žebětín
Brno-Židenice

10.03.

- ZMČ doporučuje schválit vyjma čl. 21, 22, 26 a 59

17.02.,
- ZMČ neakceptuje čl. 22 – nárůst agendy, nebude
doplnění RMČ možné vyřizovat v zákonných lhůtách
dne 29.03.
- ZMČ neakceptuje čl. 26 – přijetí/nepřijetí
nemovitého majetku – agenda jde nad rámec
pracovníků vyřizujících soc. pohřby; město je
nadané právem vlastnit nemovitý majetek
- RMČ s doplněním souhlasí

14 pro bez výhrad, 15 výhrady
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Statutární město Brno
Obecně závazná vyhláška č.

/2021,

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se
vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek

Zastupitelstvo města Brna se na Z8/……... zasedání konaném dne …….. 2021 pod bodem č. ……… usneslo
vydat na základě ustanovení § 130 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
Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve
znění obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna č. 21/2001, 25/2001, 2/2002, 5/2002, 7/2002,
24/2002, 3/2003, 10/2003, 1/2004, 4/2004, 14/2004, 9/2005, 15/2006, 18/2006, 1/2007, 7/2007, 1/2008,
13/2008, 2/2009, 3/2009, 12/2009, 4/2010, 14/2010, 23/2010, 7/2011, 16/2011, 1/2012, 10/2012, 5/2013,
16/2013, 2/2014, 8/2014, 7/2015, 1/2016, 12/2016, 7/2017, 17/2017, 14/2018, 11/2019, 13/2019 a 28/2020
se mění a doplňuje takto:
1. V části II. – Orgány města, zastupitelstva a rady města, orgány městských částí – se:
v článku 3
v odst. 2
−

v písm. c) za slovo „města“ doplňují slova „stanovit pravidla rozpočtového provizoria města,“

v článku 11
v odst. 1
−

v písm. b) za slovo „části“ doplňují slova „stanovit pravidla rozpočtového provizoria městské části,“.

2. V části III. – Působnosti města a městských částí podle jednotlivých oborů působnosti – se:
v článku 21
v odst. 1
−

písm. c) zní: „na úseku odpadového hospodářství: 31)
- zpracovává koncepce nakládání s komunálním odpadem,
- se stává původcem odpadů od okamžiku, kdy osoba odloží odpad na místo obcí k tomu určené,
- přebírá veškerý komunální odpad vznikající na jejím území při činnosti nepodnikajících fyzických osob,
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−

určuje místa pro oddělené soustřeďování komunálního odpadu, a to alespoň nebezpečného
odpadu, papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků,

−

může nastavit obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „obecní systém“) obecně
závaznou vyhláškou, včetně nastavení povinností osob související s předáváním odpadů a
movitých věcí do obecního systému,

−

může ve vztahu k odpadům převzatým v rámci obecního systému poskytovat službu
autorizované obalové společnosti k plnění povinností podle zákona o odpadech,

−

jednou ročně informuje o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního
odpadu a o kvantifikovaných výsledcích odpadového hospodářství obce včetně nákladů na
provoz obecního systému,“

−

písm. o) zní: „je účastníkem řízení vedeného krajským úřadem o vydání povolení k provozu
zařízení ke skladování, sběru, úpravě, využití nebo odstranění odpadu, 31b)“,

−

na konci písm. p) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písm. q), které zní: „na úseku nakládání
s vybranými výrobky s ukončenou životností: 159)
- spolupracuje s výrobci za účelem zřízení míst zpětného odběru výrobků s ukončenou životností
v rámci obecního systému odpadového hospodářství. 159a)“,

v odst. 2
−

písm. a) zní: „na úseku odpadového hospodářství: 31)
−
-

−

vykonává v 1. stupni státní správu na úseku odpadového hospodářství,31h),
vykonává agendu spojenou s nezákonně soustředěným odpadem, vyzývá vlastníka nemovité
věci k předání odpadů do zařízení určeného k nakládání s odpady, přijímá oznámení o zahájení
provozu mobilního zařízení k využívání odpadů, vydává povolení k upuštění od odděleného
soustřeďování odpadů, ukládá rozhodnutím provozovateli zařízení provést využití nebo
odstranění odpadů, uděluje souhlas k provozování malého zařízení, kontroluje hlášení o
provozovaných komunitních kompostárnách, kontroluje a zpracovává hlášení původců odpadů
a provozovatelů zařízení a zasílá ministerstvu údaje o každém vydaném rozhodnutí, ukládá
opatření k nápravě, projednává přestupky v 1. stupni, 31d),“

na konci písm. g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písm. h), které zní: „na úseku nakládání
s vybranými výrobky s ukončenou životností: 159)
- vykonává v 1. stupni státní správu na úseku nakládání s vybranými výrobky s ukončenou
životností, 159b),
- projednává přestupky v 1. stupni. 159c),

v článku 22
v odst. 1
−

v písm. a) slova „zabezpečují provoz sběrných středisek odpadů“ zrušují,

písm. b) zní: „vyjadřují se ke koncepci odpadového hospodářství města, vyjadřují se k místům
k odkládání využitelných složek komunálních odpadů, vyjadřují se k obecnímu systému
odpadového hospodářství v souladu se zvláštními předpisy“,
v odst. 2
−

−

písm. a) zní: „na úseku odpadového hospodářství: 31)
- vykonávají v 1. stupni státní správu na úseku odpadového hospodářství,
- projednávají přestupky v 1. stupni, 31f)
- ukládají opatření k nápravě, 31g)
- ukládají pokuty za porušení obecně závazných vyhlášek, 43)“,

31e)
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−

písm. d) zní: „na úseku ochrany zvířat: 45a)
- projednávají v 1. stupni přestupky na úseku ochrany zvířat proti týrání, včetně ukládání
zákazu chovu zvířat, propadnutí zvířete, zabrání týraného zvířete, nebo zabrání zvířete,
- zajišťují odborné vyjádření orgánů veterinární správy, vedou a uchovávají evidenci osob,
které se dopustily přestupku,
- provádějí „zvláštní opatření“ na návrh krajské veterinární správy, zajišťují předběžnou
náhradní péči,
- projednávají všechny podněty podané krajskou veterinární správou.“

−

na konci písm. f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písm. g), které zní: „na úseku nakládání
s vybranými výrobky s ukončenou životností: 159)
- zajišťují agendu spojenou s odstraněním odstavených vozidel, 159d)
- projednává přestupky v 1. stupni. 159e),

v článku 26
v odst. 1
−

na konci písm. k) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písm. l), které zní: „rozhodují
o přijetí/nepřijetí majetku nepatrné hodnoty jako vypravitel pohřbu podle zvláštních předpisů 95), 108);
v případě přijetí nemovitého majetku, podílu v obchodní korporaci nebo akcií je třeba udělení
předchozího souhlasu města.“,

v článku 41
v odst. 2
−

v písm. m) za odkaz „38)“ doplňuje čárka a odkaz „39)“,

−

na konci písm. p) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písm. q), které zní: „projednává v 1. stupni
přestupky, jichž se dopustili zaměstnanci statutárního města Brna zařazení do Městské policie Brno
nesplněním oznamovací povinnosti podle zákona o obecní policii, 14a)“,

−

doplňuje písm. r), které zní: „přezkoumává rozhodnutí městských částí vydaná v 1. stupni správního
řízení, včetně rozhodnutí o přestupcích podle zákona o obecní policii vyjma písm. q) tohoto
odstavce. 14b)“,

v článku 42
v odst. 2
−

na konci písm. q) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písm. r), které zní: „projednávají v 1. stupni
přestupky podle zákona o obecní policii. 14b)“,

v článku 51
v odst. 1
−

v písm. a) slova „koordinuje aktivity v oblasti podpory zdraví obyvatel,“ zrušují,

−

vkládá nové písm. b), které zní: „realizuje aktivity, nebo se na nich podílí, v oblasti podpory zdraví
obyvatel, prevence civilizačních chorob, zvyšování zdravotní gramotnosti obyvatel a odpovědnosti
za vlastní zdraví, v oblasti podpory neformální péče i podpory dobrovolného bezpříspěvkového
dárcovství krve a krevních složek,“

−

dosavadní písm. b) až h) označují jako písm. c) až i),

−

písm. i) zní: „organizuje činnost multidisciplinárních týmů v rámci pomoci rodinám zasaženým
domácím násilím a související činnosti.“,

v článku 55
v odst. 2
−

v poslední odrážce písm. e) za slovo „působnosti“ doplňují slova „(náhradní rodinná péče s výjimkou
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dětí svěřených do péče jiné osoby)“,
v článku 56
v odst. 2
−

v písm. f) odkazy „97, 103, 107)“ nahrazují odkazy „97), 103), 104), 107)“,

v článku 59
v odst. 1
−

vkládá nové písm. e), které zní: „může jmenovat bez konkurzního řízení ředitele škol a školských
zařízení, které zřizuje, na dobu určitou do doby jmenování ředitele podle písm. d) tohoto odstavce
na základě konkurzního řízení, které vyhlásí a realizuje bez zbytečného odkladu, v případě, kdy
škola nebo školské zařízení nemá ředitele, a určit jejich plat, 109a)“

−

vkládá nové písm. f), které zní: „může jmenovat na základě konkurzního řízení, které vyhlašuje a
realizuje, ředitele škol a školských zařízení, které zřizuje, a určit jejich plat, v případě, kdy řediteli
školy brání ve výkonu činnosti překážka dlouhodobého charakteru, a to na dobu určitou po dobu
překážek v práci ředitele, nejdéle však na 6 let; stejnou osobu je možné jmenovat opakovaně. Do
doby jmenování podle věty první může jmenovat ředitele školy na vedoucí pracovní místo bez
konkurzního řízení, a určit jeho plat, 109b)“

−

dosavadní písm. e) označuje jako písm. g),

−

vkládá nové písm. h), které zní: „může jmenovat bez konkurzního řízení ředitele škol a školských
zařízení, které zřizuje město-městská část, se souhlasem příslušné městské části, na dobu určitou
do doby jmenování ředitele podle písm. g) tohoto odstavce, v případě, kdy škola nebo školské
zařízení nemá ředitele, a určit jejich plat, 109a)“

−

vkládá nové písm. i), které zní: „může jmenovat na základě konkurzního řízení, které vyhlašuje a
realizuje, ředitele škol a školských zařízení, které zřizuje město-městská část, se souhlasem
příslušné městské části, a určit jejich plat, v případě, kdy řediteli školy brání ve výkonu činnosti
překážka dlouhodobého charakteru, a to na dobu určitou po dobu překážek v práci ředitele, nejdéle
však na 6 let; stejnou osobu je možné jmenovat opakovaně. Do doby jmenování podle věty první
může jmenovat ředitele školy se souhlasem příslušné městské části na vedoucí pracovní místo bez
konkurzního řízení, a určit jeho plat, 109b)“

−

dosavadní písm. f) až n) označují jako písm. j) až r),

−

v písm. o) vkládá za slova „vyjadřuje se“ předložka „k“,

v článku 71
− ve větě první odkaz „14a)“ nahrazuje odkazem „14c)“,
v odst. 1
−

v písm. d) odkaz „14b“ nahrazuje odkazem „14d)“,

−

text „Městská policie Brno provozuje útulek pro opuštěná zvířata a provádí odchytovou a asanační
službu na území města Brna“ nahrazuje textem: „Městská policie Brno provozuje útulek pro
opuštěná zvířata, konkrétně pro psy a kočky a provádí odchytovou a sanační službu na území města
Brna.“,

−

vkládá nový odstavec [3], který zní: „Městská policie vyřizuje podle zvláštního zákona
o informace v rozsahu zmocnění RMB.“.

13)

žádosti

3. V části IV. – Hospodaření města a městských částí – se:
v článku 75
v odst. 8

Strana 21 / 25

−

za větu první vkládá věta „Dále jsou povinny svěřený majetek zařadit do systému managementu
hospodaření s energií města Brna a plnit povinnosti dle zvláštního předpisu. 35a)“,

v článku 76
v odst. 5
slova „rozpočtovým provizoriem. V období rozpočtového provizoria musí město zabezpečit zejména
plnění povinností stanovených zákonem v oblasti samostatné a přenesené působnosti.“ nahrazují
slovy „pravidly rozpočtového provizoria města.“,
v odst. 6

−

slova „rozpočtovým provizoriem. V období rozpočtového provizoria musí městská část zabezpečit
zejména plnění povinností stanovených zákonem v oblasti samostatné a přenesené působnosti.“
nahrazují slovy „pravidly rozpočtového provizoria městské části.“,
v odst. 7

−

− slova „Účelově určené dotace“ nahrazují slovem „Dotace“,
v odst. 13
za slovo „práv“ doplňuje text „další příjmy z výkonu samostatné a přenesené působnosti podle
zvláštních právních předpisů 95a), svěřené městským částem tímto Statutem“,
v odst. 27

−

− za slovo „dotací“ doplňují slova „z rozpočtu města“,
v odst. 31
text „Ve stejném termínu a stejným způsobem předkládá městská část městu i veškeré následné
schválené úpravy svého rozpočtu.“ zrušuje,
v odst. 32

−

− slova „svých rozpočtů“ nahrazují slovy „svého rozpočtu“,
v odst. 34
ve větě první za slova „stavebních a matričních úřadů“ vkládá čárka a slova „na výkon veřejného
opatrovnictví“,
v odst. 43

−

za slovem „města“ doplňují slova „pokud Zastupitelstvo města Brna pro jejich konečné vypořádání
nestanoví jiný termín“,
v odst. 47

−

− text „[49] a [50]“ nahrazuje textem „[50] a [51]“,
v odst. 48
− text „[35]“ nahrazuje textem „[36]“,
v odst. 50
− číslo „32“ nahrazuje textem „[33]“,
v článku 78
−

doplňuje nový odstavec [11], který zní: „Stanovisko podle odst. [10] tohoto článku zašlou městské
části do 60 dnů od doručení žádosti.“.

4. V odkazech – se:
−

vkládá odkaz 14a), který zní: „§ 28 odst. 1, 2, 4 a 5 a § 28a zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii,
ve znění pozdějších předpisů“,

−

vkládá odkaz 14b), který zní: „§ 27a odst. 1, 3 a 5, § 28 odst. 3, 4 a § 28a zák. č. 553/1991 Sb., o
obecní policii, ve znění pozdějších předpisů“,

−

dosavadní odkazy 14a) a 14b) označují jako odkazy 14c) a 14d),
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−

odkaz 31) zní: „zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech“,

−

odkaz 31a) zní: „§ 5, § 59, § 60 zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech“,

−

odkaz 31b) zní: „§ 22 odst. 2 zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech“,

−

vkládá odkaz 31d), který zní: „§ 14, § 15 odst. 4, § 17 odst. 1 písm. g), § 30 odst. 3, § 34 odst. 4, §
36 odst. 2, § 64 odst. 2, § 66 odst. 3, § 96 odst. 2 a 3, § 116, § 123 odst. 1 písm. a), e), f) zák. č.
541/2020 Sb., o odpadech“,

−

vkládá odkaz 31e), který zní: „§ 147 zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech“,

−

vkládá odkaz 31f), který zní: „§ 123 odst. 1 písm. b), f) zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech“,

−

vkládá odkaz 31g), který zní: „§ 116 zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech“,

−

vkládá odkaz 31h), který zní: „§ 146 zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech“,

−

odkaz 35a) zní: „zák. č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů“,

−

odkaz 39) zní: „vyhl. č. 553/2020 Sb., o seznamu obecních úřadů a úřadů městských částí nebo
městských obvodů, které jsou kontaktními místy veřejné správy“,

−

v odkazu 40) uvozovka za slovem „dokumentů“ zrušuje

−

v odkazu 45) před text vkládá text: „§ 25 odst. 7“,

−

vkládá odkaz 45a), který zní: „zák. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění
pozdějších předpisů“,

−

v odkazu 95) za text „odst. 1“ vkládá text „až 3“

−

vkládá odkaz 95a), který zní: „např. § 5 odst. 5 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů“,

−

vkládá odkaz 109a), který zní: „§ 166 odst. 10 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů“,

−

vkládá odkaz 109b), který zní: „§ 166 odst. 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů“,

−

v odkazu 158) první odrážka zní:
„- obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 15/2011, o stanovištích taxislužby, kterou
se stanovují podmínky užívání stanoviště a Provozní řád stanovišť taxislužby na území města Brna,
ve znění pozdějších vyhlášek“,

−

vkládá odkaz 159), který zní: „zák. č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností“,

−

vkládá odkaz 159a), který zní: „§ 16 zák. č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností“,

−

vkládá odkaz 159b), který zní: „§ 134 písm. a), b) zák. č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou
životností“,

−

vkládá odkaz 159c), který zní: „§ 121 odst. 1 písm. a), b), d) zák. č. 542/2020 Sb., o výrobcích
s ukončenou životností“,

−

vkládá odkaz 159d), který zní: „§ 105 zák. č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností“,

−

vkládá odkaz 159e), který zní: „§ 121 odst. 1 písm. c), e) zák. č. 542/2020 Sb., o výrobcích
s ukončenou životností“,

5. V Příloze č. 2 – Vzájemný výkon přenesené působnosti – se:
v odst. Městská část Brno-střed vykonává státní správu pro:
městskou část Brno-Medlánky na úseku:
−

v bodě 2. odkaz „45)“ nahrazuje odkazem „45a)“ a za odkaz „45a)“ vkládá čárka a odkaz „159)“,
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doplňuje nový odstavec:
„městskou část Brno-Ivanovice na úseku:
1. Vnitřních věcí
- projednávání přestupků v 1. stupni 55),
2. Životního prostředí
- projednávání přestupků v 1. stupni 31), 33), 35), 45a), 159), § 4 odst. 2 zákona č.
251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.“,
v odst. Městská část Brno-Královo Pole vykonává státní správu pro:
městskou část Brno-Jehnice na úseku:
−

v bodě 5. první odrážka zní:
„- § 116, § 123 odst. 1 písm. b), f), § 147 zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech,“,

−

v bodě 5. vkládá nová druhá odrážka, která zní:
„- § 105, § 121 odst. 1 písm. c), e) zák. č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností,“,

v odst. Městská část Brno-Bystrc vykonává státní správu pro:
městskou část Brno-Kníničky na úseku:
−

v bodě 9. první odrážka zní:
„- § 116, § 123 odst. 1 písm. b), f), § 147 zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech,“,

−

v bodě 9. vkládá nová druhá odrážka, která zní:
„- § 105, § 121 odst. 1 písm. c), e) zák. č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností,“,

v odst. Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora vykonává státní správu pro:
městskou část Brno-Ořešín na úseku:
−

v bodě 11. první odrážka zní:
„- § 116, § 123 odst. 1 písm. b), f), § 147 zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech,

−

v bodě 11. vkládá nová druhá odrážka, která zní:
„- § 105, § 121 odst. 1 písm. c), e) zák. č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností,“.

6. V Příloze č. 9 – Přehled příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem a
statutárním městem Brnem - městskými částmi a obchodních společností se 100% majetkovou
účastí statutárního města Brna a statutárního města Brna - městských částí – se:
v Části I - příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Brnem a obchodní společnosti se
100% majetkovou účastí statutárního města Brna
v odst. Obchodní společnosti:
− pod stávající 2. řádek vkládá nový řádek, který zní: „CD CENTRUM COMS, a. s.“
v Části II – příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Brnem – městskými částmi a
obchodní společnosti se 100% majetkovou účastí statutárního města Brna – městských částí
v odst. 2 Městská část Brno-Žabovřesky:
− pod stávající 4. řádek vkládá nový řádek, který zní: „Společensko-kulturní centrum Rubín,
příspěvková organizace“,
v odst. 3 Městská část Brno-Královo Pole:
− text „Základní škola, Brno, Botanická 70, příspěvková organizace“ zrušuje,
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v odst. 8 Městská část Brno-Bohunice:
− text „Mateřská škola se speciální třídou pro děti s vadami řeči, Brno, Švermova 11, příspěvková
organizace“ nahrazuje textem „Mateřská škola Brno, Švermova 11, příspěvková organizace“.

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
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