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I. 

Organizační řád Úřadu městské části Brno-Tuřany byl schválen na 34/VIII. schůzi Rady městské 

části Brno-Tuřany dne 3.2.2020. 

 

 

II. 

S účinností ode dne schválení dodatku se mění text v článku 3 odstavec 2: 

„Celkový počet zaměstnanců zařazených do Úřadu je stanoven na 20 pracovních míst“. 

 

III. 

S účinností ode dne schválení dodatku se mění přílohy č. 2 a č. 3 Organizačního řádu uvedené v 

článku 13, odstavec 1.  Nové znění příloh č. 2 a č. 3 tvoří přílohu tohoto dodatku. 

 

III. 

Ostatní části Organizačního řádu Úřadu městské části Brno-Tuřany zůstávají beze změny. 

 

IV. 

Dodatek č. 2 byl schválen na 61/VIII. schůzi Rady městské části Brno-Tuřany dne 1.2.2021.  

 

 

 

 

 

 

 

Radomír Vondra 

starosta městské části Brno-Tuřany 

 



PŮSOBNOST ODBORU VŠEOBECNÉHO Příloha č. 2 Organizačního řádu

ÚSEK ROZSAH VÝJIMKY

Územní rozvoj a výstavba dle Statutu města Brna

Hospodářský rozvoj, regenerace 

a propagace města, evropské 

projekty 

dle Statutu města Brna

Tvorba a ochrana životního 

prostředí 

dle Statutu města Brna

zajišťují správu svěřeného majetku a disponují jím včetně 

pohledávek a závazků z těchto dispozic vyplývajících, 

uzavírají jménem města smlouvy a činí další úkony v 

rozsahu daném Statutem města Brna a zvláštními předpisy

návrhy městu na svěření majetku městské části 

zabezpečují zveřejňování záměrů dispozice se svěřeným 

majetkem

vyhlašují, provádějí a vyhodnocují u svěřeného majetku 

nabídková řízení a stanovují ekonomické podmínky pro tato 

řízení

zajišťují ekonomické využití svěřeného majetku

správa majetkové podstaty likvidovaných právnických osob 

zřízených nebo založených městem či městskou částí, 

předání zprávy o výsledku likvidace městu 

vydání věcí z majetku bývalého Obvodního národního 

výboru podle zákona o mimosoudních rehabilitacích a 

vedení případných soudních sporů v rámci restitucí

Bydlení uzavírání a realizace smluv o výstavbě

Doprava a silniční hospodářství zabezpečení čištění vozovek komunikací mimo dálnic a 

dálničních ramp na území městských částí; zabezpečení 

zimní údržby vozovek místních komunikací mimo základní 

komunik. systém

zabezpečení čištění a zimní údržby na chodnících a  

dopravních plochách včetně ploch, které nejsou zařazeny do 

sítě místních komunikací, pokud není čištění a zimní údržba 

povinností jiného vlastníka (správce) nemovitosti

zabezpečení v souladu se záměry rozvoje města výkon práv 

a povinností k veřejně přístupným účelovým komunikacím 

a dopravním plochám ve vlastnictví města

Technické sítě dle Statutu města Brna

Vodní hospodářství dle Statutu města Brna

Lesní hospodářství, myslivost a 

rybářství 

dle Statutu města Brna

Informatika poskytování údajů vzniklých z činnosti tohoto Odboru do 

jednotné datové základny ISMB

Vnitřní věci připrava návrhů na provádění územních změn (změna 

hranic městské části, sloučení či rozdělení ulic), evidence 

návrhů a vedení přehledu území městské části

návrhy na pojmenování ulic a jiných veřejných prostranství

Kultura dle Statutu města Brna

Památková péče dle Statutu města Brna

Pozemkové úpravy dle Statutu města Brna

Požární ochrana dle Statutu města Brna

Obrana a bezpečnost dle Statutu města Brna

Městská policie dle Statutu města Brna

kontrola  v jednotlivých oblastech činnosti městské části v 

rámci působnosti Odboru na ostatních úsecích

kontrola právnických osob založených nebo zřízených 

městem – městskými částmi v rámci působnosti Odboru na 

ostatních úsecích

kontrola fyzických a právnických osob v rozsahu daném 

vyhláškami města Brna, vyřizování podnětů k sankčnímu 

řízení, v rámci působnosti Odboru na ostatních úsecích

vyřizování stížností a petic v rámci působnosti Odboru na 

ostatních úsecích; poskytování městu potřebné součinnosti 

při prošetřování stížností

SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST

Kontrola

Majetek



PŮSOBNOST ODBORU VŠEOBECNÉHO Příloha č. 2 Organizačního řádu

PŘENESENÁ PŮSOBNOST

ÚSEK ROZSAH VÝJIMKY

Tvorba a ochrana životního 

prostředí 

dle Statutu města Brna

Finance a rozpočet zapečetění a otvírání pokladniček při konání veřejných 

sbírek pokladničkami dle zvláštního právního předpisu

Zemědělství, ochrana 

zemědělského půdního fondu, 

veterinární a rostlinolékařská 

péče 

dle Statutu města Brna přestupky dle zák. č. 252/1997 Sb., o 

zemědělství, zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně 

zemědělského půdního fondu, zák. č. 

326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, zák. č. 

166/1999 Sb, o veterinární péči, vše ve znění 

pozdějších předpisů (MČ Brno-jih)

Lesní hospodářství, myslivost a 

rybářství 

dle Statutu města Brna přestupky dle zák. č. 289/1995 Sb., o lesích, 

zák. č. 449/2001 Sb., o myslivosti, dle zák. č. 

99/2004 Sb, o rybářství, vše ve znění 

pozdějších předpisů (MČ Brno-jih)

matriční agenda včetně rozhodování ve věcech změny 

jména a příjmení  ověřování opisů listin a pravosti podpisů

rozhodování v 1. stupni správního řízení ve věci vyplacení 

jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd 

způsobených komunistickým režimem ve smyslu zvláštního 

předpisu

činnost na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů

vydávání ověřených výstupů z informačních systémů 

veřejné správy

Požární ochrana dle Statutu města Brna

Obrana a bezpečnost dle Statutu města Brna

Kontrola dle Statutu města Brna v rámci působnosti Odboru na 

ostatních úsecích

Vnitřní věci



PŮSOBNOST ODBORU EKONOMICKÉHO Příloha č. 3 Organizačního řádu

ÚSEK ROZSAH VÝJIMKY

Územní rozvoj a výstavba dle Statutu města Brna

Hospodářský rozvoj, 

regenerace a propagace města, 

evropské projekty 

dle Statutu města Brna

dle Statutu města Brna vymáhání pohledávek města vzniklých 

v souvislosti s činností městské části (ÚT)

provádění finančních operací

vedení evidence a účetnictví o majetku města svěřeného 

městské části

inventarizace majetku města svěřeného městské části

spolupráce s městem při doplňování údajů k evidenci 

majetku města, předávání městu aktualizovaných 

informací o majetkové účasti v obchodních 

společnostech, organizačních složkách a příspěvkových 

organizacích zřízených a založených městem – městskou 

částí Brno-Tuřany

zajišťují správu svěřeného majetku a disponují jím 

včetně pohledávek a závazků z těchto dispozic 

vyplývajících, uzavírají jménem města smlouvy a činí 

další úkony v rozsahu daném Statutem města Brna a 

zvláštními předpisyspráva staveb a movitých věcí v majetku města 

svěřených městské části, správa pohledávek a závazků 

vyplývajících z dispozic se svěřeným majetkem

návrhy městu na svěření majetku městské části 

zabezpečují zveřejňování záměrů dispozice se svěřeným 

majetkem

vyhlašují, provádějí a vyhodnocují u svěřeného majetku 

nabídková řízení a stanovují ekonomické podmínky pro 

tato řízení

zajišťují ekonomické využití svěřeného majetku

správa majetkové podstaty likvidovaných právnických 

osob zřízených nebo založených městem či městskou 

částí, předání zprávy o výsledku likvidace městu 

vydání věcí z majetku bývalého Obvodního národního 

výboru podle zákona o mimosoudních rehabilitacích a 

vedení případných soudních sporů v rámci restitucí

Bydlení dle Statutu města Brna zastupování města- městské části před soudy (ÚT) 

a uzavírání a realizace smluv o výstavbě (OV)

Doprava a silniční hospodářství vyjadřování se ke koncepčním záměrům pro všechny 

druhy dopravy a spolupráce na koncepci rozvoje v oblasti 

dopravy na svém území

vyjadřování se k ročnímu plánu oprav a údržby místních 

komunikací; podílení se na realizaci oprav a údržby 

místních komunikací v dohodnutém rozsahu

vyjadřování se k organizaci individuální dopravy a 

pravidelné hromadné osobní dopravy na území městské 

části a k navrhovaným změnám v dopravě

udělování souhlasu za vlastníka místní komunikace k 

žádosti o povolení zvláštního užívání místní komunikace 

v případě souběhu dvou a více žádostí, zřízení 

vyhrazeného parkování, zřizování restauračních zahrádek

povolují na základě žádosti dočasnou nebo trvalou 

individuální výjimku pro vozidla ke vjezdu do 

nízkoemisní zóny, pokud byla tato zóna stanovena 

obecně závaznou vyhláškou města Brna

zabezpečení vybavení zastávek veřejné linkové osobní 

dopravy na území městské části čekárnami pro cestující s 

oprávněním uzavírat smlouvy o užívání místních nebo 

účelových komunikací ve vlastnictví města pro umístění 

a provozování čekáren pro cestující, včetně příslušenství 

těchto čekáren, a to po předchozím souhlasu správce 

komunikace

SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST

Majetek

Finance a rozpočet 



PŮSOBNOST ODBORU EKONOMICKÉHO Příloha č. 3 Organizačního řádu

Technické sítě dle Statutu města Brna

Vodní hospodářství dle Statutu města Brna

Zemědělství, ochrana 

zemědělského půdního fondu, 

veterinární a rostlinolékařská 

péče 

dle Statutu města Brna

Informatika poskytování údajů vzniklých z činnosti tohoto Odboru do 

jednotné datové základny ISMB

Vnitřní věci připrava návrhů na provádění územních změn (změna 

hranic městské části, sloučení či rozdělení ulic), evidence 

návrhů a vedení přehledu území městské části

návrhy na pojmenování ulic a jiných veřejných 

prostranstvízajištění místního referenda ve spolupráci s městem

Archivnictví dle Statutu města Brna

Památková péče dle Statutu města Brna

Školství dle Statutu města Brna

Mládež, tělovýchova, sport a 

rekreace 

dle Statutu města Brna

Živnostenské podnikání dle Statutu města Brna

Pozemkové úpravy dle Statutu města Brna

Kontrola kontrola  v jednotlivých oblastech činnosti městské části 

v rámci působnosti Odboru na ostatních úsecích

kontrola právnických osob založených nebo zřízených 

městem – městskými částmi v rámci působnosti Odboru 

na ostatních úsecích

kontrola fyzických a právnických osob v rozsahu daném 

vyhláškami města Brna, vyřizování podnětů k sankčnímu 

řízení, v rámci působnosti Odboru na ostatních úsecích

vyřizování stížností a petic v rámci působnosti Odboru na 

ostatních úsecích; poskytování městu potřebné 

součinnosti při prošetřování stížností

zavedení, udržování a ověřování  vnitřního kontrolního 

systému podle zvláštních předpisů

výkon veřejnosprávní kontroly podle zvláštních předpisů

v termínu do 15. ledna kalendářního roku předkládání 

Odboru interního auditu a kontroly MMB zprávy o 

výsledcích finančních kontrol za uplynulý kalendářní rok 

v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem; 

Příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je město 

Brno - městská část, předkládají zprávy o výsledcích 

finančních kontrol za uplynulý kalendářní rok 

prostřednictvím svého zřizovatele, který také stanoví 

rozsah této zprávy podle zvláštního právního předpisu.

v termínu do 15. ledna kalendářního roku předkládají 

Odboru interního auditu a kontroly MMB zprávy o 

výsledcích finančních kontrol za uplynulý kalendářní 

rok;  Příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je 

město Brno – městská část a které mají zřízen interní 

audit předkládají zprávy o výsledcích finančních kontrol 

za uplynulý kalendářní rok prostřednictvím svého 

zřizovatele.

Personalistika

Platové účetnictví

Agenda BOZP

Agenda obecně prospěšných 

prací

Veřejná služba

Poskytování veřejné finanční 

podpory

OSTATNÍ (nezařazené do jednotlivých úseků)



PŮSOBNOST ODBORU EKONOMICKÉHO Příloha č. 3 Organizačního řádu

ÚSEK ROZSAH VÝJIMKY

dle Statutu města Brna zajištění zapečetění a otvírání pokladniček při 

konání veřejných sbírek pokladničkami dle 

zvláštního právního předpisu (OV)

správa daně příslušející obecnímu úřadu

Bydlení dle Statutu města Brna

organizačně-technické zabezpečení voleb ve spolupráci 

s městem

úkoly na úseku sčítání lidu, domů a bytů ve spolupráci 

s městem

projednávání v 1. stupni správního řízení přestupků ve 

věcech místního referenda

příjem oznámení o shromážděních nepřesahujících rámec 

městské části, rozhodují o jeho zákazu a projednávají 

v 1. stupni správního řízení přestupky na tomto úseku

agenda související se soudním vystěhováním z bytů

ukládání v odůvodněných případech předběžných 

opatření

rozhodování v 1. stupni správního řízení ve věci 

vyplacení jednorázové náhrady ke zmírnění některých 

křivd způsobených komunistickým režimem ve smyslu 

zvláštního předpisu

Kultura registrace divadelních představení, společenských zábav, 

hudebních a estrádních produkcí, pořádání výstav v 

městské části

Školství dle Statutu města Brna

Kontrola dle Statutu města Brna v rámci působnosti Odboru na 

ostatních úsecích

Finance a rozpočet 

Vnitřní věci

PŘENESENÁ PŮSOBNOST


