
 
16/VIII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany konané dne 29. 4. 2021 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Bod programu č.: 14 
Doplnění návrhu vyhlášky – Statut města Brna 

 

Obsah: 

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Organizačního odboru MMB o zaslání stanoviska městské 

části k doplnění návrhu 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. 

 

Rada na své 65/VIII. schůzi pod bodem programu č. 15 z důvodu časové tísně a požadavku OO 

MMB souhlasila s doplněným návrhem 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, a doporučila Zastupitelstvu vzít doplněný návrh 

na vědomí. 

 

Příloha: 

- žádost Organizačního odboru MMB, včetně důvodové zprávy a porovnání textu 

- odpověď Organizačnímu odboru – vyjádření Rady městské části 

 

 

Návrh usnesení: 

 

 

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany 

 

bere na vědomí 

 

doplněný 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. 

 

 

V Brně dne 21. 4. 2021 

 

 

Zpracoval:                   Předkládá: 

Mgr. Jiří Polák          Rada MČ Brno-Tuřany 

 

 



Statutární město Brno 

Magistrát města Brna 

Organizační odbor 
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VÁŠ DOPIS Č. J.:  starostkám a starostům MČ 

tajemnicím a tajemníkům ÚMČ ZE DNE:  

NAŠE Č. J.:  MMB/0110480/2021 

SPIS. ZN.:  

  

VYŘIZUJE: Ing. Eva Chaloupková 

 

TELEFON: +420 542 172 170 

ID DATOVÉ SCHRÁNKY: a7kbrrn 

E-MAIL: chaloupkova.eva@brno.cz 

    

DATUM: 5. 3. 2021   

POČET STRAN: 02   

    

    

 

Doplnění návrhu vyhlášky – Statut města Brna 

 

 

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, 

Vážená paní tajemnice, vážený pane tajemníku, 

 

 

dne 01.02.2021 jsme Vás požádali o zaslání stanoviska městské části k návrhu 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 (dále jen „Statut“). Na jednání 

Sněmu starostů dne 04.03.2021 byl vznesen požadavek další změny Statutu spočívající v 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 z připraveného a Sněmu 

starostů předloženého dokumentu „Zásady pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury 

statutárního města Brna.“ 

 

V návaznosti na jednání 19. Sněmu starostů zasíláme návrh na doplnění Statutu, který kromě výše popsané 

změny termínu pro vyjádření městských části v oblasti spolupráce s investory na rozvoji veřejné infrastruktury 

statutárního města Brna obsahuje i zpřesnění stávajícího znění na úseku sociální péče a aktualizaci Přílohy 

č. 9. Pro informaci přikládáme důvodovou zprávu, včetně porovnání textu. S projednáním finálního znění 

Statutu počítáme na dubnovém zasedání Rady města Brna, Sněmu starostů a Zastupitelstva města Brna.  

 

Zdvořile Vás žádáme o zaslání stanoviska městské části k tomuto doplnění návrhu obecně závazné vyhlášky 

v termínu do 12. 4. 2021, aby mohlo být uvedeno v přehledu vyjádření městských částí, které bude k dispozici 

při projednávání materiálu na zasedání Zastupitelstva města Brna konaném dne 20. 4. 2021.  
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Z důvodů stanovení krátkého termínu bude akceptováno vyjádření rad městských částí, příp. starosty 

v městských částech, kde starosta vykonává pravomoc rady. 

 

Děkujeme. 

 

 

 

S pozdravem  

 

 

 

 

Ing. Eva Chaloupková 

vedoucí Organizačního odboru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POČET PŘÍLOH: 01 

 

NA VĚDOMÍ:  



Důvodová zpráva 

Materiál je sestaven z podnětů jednotlivých věcně příslušných útvarů Magistrátu města Brna a 
Kanceláře architekta města Brno, příspěvkové organizace. 
 

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 explicitní vymezení agendy v závorce. V ustanovení působnosti městských částí při projednávání 
přestupků na úseku sociální péče chybí odkaz na zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 
dětí, ve znění pozdějších předpisů, který definuje přestupky na úseku sociálně-právní ochrany dětí (dále 
jen „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 
faktického výkonu činností ze strany města a městských částí. 

 
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 z připraveného dokumentu „Zásady pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné 
infrastruktury statutárního města Brna.“  
 
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. 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
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 
 
 

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)  

 
 

 
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. 

 
 

 



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 

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 

 



   

 

TAJEMNÍK, TUŘANSKÉ NÁM. 1, 620 00 BRNO 

 
 
MMB/0110480/2021 
5. 3. 2021 
MČBT/1643/2021/Pol 
MČBT/1643/2021/2 
 
Mgr. Jiří Polák 
545128231 
545128212 
polak@turany.cz 
 
26. 3. 2021 

 

 

Doplnění návrhu vyhlášky – Statut města Brna 

 

 

Vážení, 

 

na základě Vaší žádosti ze dne 5. 3. 2021 Vám zasíláme vyjádření naší městské části k návrhu 

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. 

 

Rada MČ Brno-Tuřany dne 22. 3. 2021 na své 65/VIII. schůzi přijala v dané věci toto 

usnesení: 

 

„Rada souhlasí s doplněným návrhem 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, a doporučuje Zastupitelstvu vzít doplněný 

návrh na vědomí.“ 

 

 Zastupitelstvu městské části bude doplněný návrh předložen z důvodu časové tísně pouze na 

vědomí na jeho 16/VIII. zasedání dne 29. 4. 2021. 

 

S pozdravem 

  

  

 

               Radomír Vondra 

starosta městské části Brno-Tuřany 
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