
 
12/VIII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany konané dne 3.9.2020 

_____________________________________________________________________________ 

 

Bod programu č.: 14 

Vyjádření – hřiště Javorová 

 

 

Obsah : 

Rada předkládá Zatupitelstvu posouzení stavu hřiště na ulici Javorové na pozemcích p.č. 232/4, 

232/5, 232/6, 232/7 (část), k.ú. Holásky.  

 

Rada na své 47/VIII. schůzi pod bodem programu 20 doporučuje Zastupitelstvu požádat ZMB  

o vyjmutí hřiště Javorová ze Seznamu ploch nejvýznamnější zeleně v městě Brně. 

 

Příloha : 

ortofotomapa 

část přílohy vyhlášky SMB č. 15/2007 (hřiště v Holáskách) 

celý text vyhlášky SMB č. 15/2007 

 

 
 

Návrh usnesení : 

 

 

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany 

 

žádá 

 

Zastupitelstvo města Brna o vyjmutí hřiště Javorová ze Seznamu ploch nejvýznamnější zeleně 

v městě Brně. 

 

 

 

 

V Brně dne 26.8.2020 

 

Zpracovala:         Předkládá: 

Ing. Jitka Streitová        Rada MČ Brno-Tuřany 
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Statutární město Brno 

Obecně závazná 

v y h l á š k a   č.   15/2007 

 

o ochraně zeleně v městě Brně 

______________________________________________ 

 

 

 
 
Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z5/011. zasedání konaném dne 11. 12. 2007 
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“): 
 
 

1. článek 
Účel vyhlášky 
 
1.1. Účelem vyhlášky je ochrana veřejné zeleně v městě Brně (dále jen „zeleň“) jako 

nezastupitelné složky životního prostředí s funkcí biologickou, estetickou, rekreační 
a kulturní. 

 
1.2. Součástí této vyhlášky je příloha  – „Seznam ploch nejvýznamnější zeleně v městě Brně, 

jejichž plošný rozsah nesmí být zmenšen“, které jsou ve vlastnictví statutárního města 
Brna. 

 
 
2. článek 
Vymezení pojmů pro účel této vyhlášky 
 
2.1. Pod pojmem zeleň se rozumí soubor funkčních prvků buď přirozených, nebo 

uspořádaných podle zahradně-krajinářské tvorby do menších či větších, zpravidla více 
funkčních kompozic, které utvářejí nebo doplňují dané prostředí. Funkční prvky jsou živé 
a neživé,  přírodní či umělé. 

 
2.1.1. Prvky živé jsou zejména stromy, keře, trávníkové a květinové plochy apod., rostoucí 

buď jednotlivě, nebo v ucelených souborech v přirozeném prostředí, nebo v substrátech 
oddělených od přirozeného prostředí jakoukoli stavební konstrukcí. 

 
2.1.2. Prvky neživé přírodní jsou voda a přírodní útvary (skály, strže, terénní modelace, 

apod.). 
 

2.1.3. Prvky neživé umělé jsou stavební prvky a umělecká díla (cesty, mosty, terasy, zdi, 
 altány, veřejná hřiště, vodní díla, památníky, sochy apod.) a vybavenost, která slouží 
 k užívání a ochraně zeleně (lavičky, herní zařízení, koše na odpadky, informační 
 systém, stavební konstrukce nebo mobilní nádoby sloužící růstu živých prvků, osvětlení 
 apod.). 
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3. článek 
Zvláštní ustanovení k  ochraně zeleně 
 
Plošný rozsah nejvýznamnější zeleně, uvedené v příloze vyhlášky, nesmí být zmenšen. 
Výjimka z tohoto ustanovení podléhá schválení Zastupitelstvem města Brna. 
 
 
4. článek 
Zvláštní užívání zeleně 
 
4.1. Zvláštním  užíváním zeleně1 jakožto součásti veřejného prostranství, se pro účely této 

vyhlášky rozumí jeho dočasné odnětí účelu, jemuž slouží. 
 
4.2. Souhlas ke zvláštnímu  užívání  zeleně ve vlastnictví  města  Brna vydává správce2 

v souladu se zvláštními právními předpisy.3 
 
4.3. Zvláštním užíváním zeleně podle odst. 4.1. se rozumí zábor zeleně zejména za účelem: 

instalace prodejních stánků, reklamních panelů, kontejnerů, zařízení staveniště, uložení 
stavebního materiálu. 

 
4.4. Neoprávněné užívání zeleně se postihuje podle zvláštních předpisů.4  
 
5. článek 

 
Zastavení a stání v plochách zeleně a na silniční vegetaci je upraveno zvláštními právními 
předpisy.3 4 5 
 
 
 
 

                                                           
1 § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: veřejným prostranstvím 
jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez 
omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. 
2 Obecně závazná vyhláška č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění  pozdějších vyhlášek. 
3 Např. § 123 Občanského zákoníku, zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů: vlastník je v mezích 
zákona oprávněn předmět svého vlastnictví držet, užívat, požívat  jeho plody  a užitky a nakládat s ním. 
§ 126 odst. 1 Občanského zákoníku, zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů: vlastník má právo na 
ochranu proti tomu, kdo do jeho vlastnického práva neoprávněně zasahuje. 
§ 415 Občanského zákoníku, zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů:  každý je povinen počínat si 
tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí.  
4 § 47 odst. 1 písm. g) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů: přestupku se dopustí 
ten, kdo poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné 
zařízení. 
§ 50 odst. 1 písm. b) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů: přestupku se dopustí 
ten, kdo úmyslně neoprávněně užívá cizí majetek nebo si přisvojí cizí věc nálezem nebo jinak bez přivolení 
oprávněné osoby. 
5 § 27 odst. 1 písm. r) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 
zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů: řidič nesmí zastavit a stát na silniční 
vegetaci, pokud to není povoleno místní úpravou provozu na pozemní komunikaci. 
§ 22 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích , ve znění pozdějších předpisů: přestupky proti bezpečnosti a 
plynulosti provozu na pozemních komunikacích. 
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6. článek 
Sankce 
 
Porušení této vyhlášky se posuzuje podle zvláštních právních předpisů.6  
 
7. článek 
 
Tato vyhláška zrušuje obecně závaznou vyhlášku města Brna č. 10/1994, o zeleni v městě 
Brně (Řád zeleně), ve znění vyhlášek č. 9/1996 a  č. 15/2002. 
 
 
8. článek 
Účinnost 
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti  dnem 1. 1. 2008.  
 
 
 
 
 
 

Roman Onderka, v. r. 
primátor města Brna 

 
 
 
 
 

Barbora Javorová, v. r.  
1. náměstkyně  primátora města Brna 

 
 
 
 

_______________________ 
Datum 
vyvěšení:           17. 12. 2007 
snětí:                   2.    1. 2008 

 

                                                           
6 § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů: přestupkem proti pořádku ve 
věcech územní samosprávy je porušení povinností stanovených v obecně závazných vyhláškách obcí a krajů, 
vydaných na úseku jejich samostatné působnosti; za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 30.000,- Kč. 
§ 58 odst. 4 zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: obec může uložit 
pokutu právnické osobě a fyzické, která je podnikatelem a  porušila povinnost stanovenou právním předpisem 
obce, až do výše 200.0000,- Kč. 
 


