
 
19/VIII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany konané dne 21. 10. 2021 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Bod programu č.: 10 
Návrh vyhlášky – Statut města Brna 

 

Obsah: 

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Organizačního odboru MMB, doplněnou dne 6. 9. 2021  

a dne 16. 9. 2021, 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. 

 

Rada na své 79/VIII. schůzi pod bodem programu č. 8 doporučila Zastupitelstvu souhlasit  

s 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.  

 

Příloha: 

- žádost ORGO MMB ze dne 25. 8. 2021, včetně příloh 

- doplnění ORGO MMB ze dne 6. 9. 2021, včetně příloh 

- doplnění ORGO MMB ze dne 16. 9. 2021, včetně příloh  

- komentář za MČ 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany 

 

souhlasí 

 

s 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. 

 

 

V Brně dne 13. 10. 2021 

 

 

 

Zpracoval:                   Předkládá: 

Mgr. Jiří Polák          Rada MČ Brno-Tuřany 
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VÁŠ DOPIS Č. J.:  starostkám a starostům MČ 

tajemnicím a tajemníkům ÚMČ ZE DNE:  

NAŠE Č. J.:  MMB/0444640/2021 

SPIS. ZN.:  

  

VYŘIZUJE: Ing. Eva Chaloupková 

 

TELEFON: +420 542 172 170 

ID DATOVÉ SCHRÁNKY: a7kbrrn 

E-MAIL: chaloupkova.eva@brno.cz 

    

DATUM: 25. 8. 2021   

POČET LISTŮ: 01   

    

    

Návrh vyhlášky – Statut města Brna 

 

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, 

Vážená paní tajemnice, vážený pane tajemníku, 

s odkazem na ustanovení čl. 77 odst. 3 a 4 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, 
kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek Vám v příloze zasílám: 

- 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, 

- důvodovou zprávu včetně porovnání textu pro snadnou orientaci ve změnách. 

Zdvořile Vás žádám o zaslání stanoviska městské části k tomuto návrhu obecně závazné vyhlášky v termínu 
do 27. 10. 2021, aby mohlo být uvedeno v přehledu vyjádření městských částí, které bude k dispozici při 
projednávání materiálu na zasedání Zastupitelstva města Brna konaném dne 9. 11. 2021. 

V případě dotazů jsem Vám k dispozici. 

Děkuji. 

 

S pozdravem  

 

 

Ing. Eva Chaloupková 

vedoucí Organizačního odboru 

 

POČET PŘÍLOH: 02 

 

NA VĚDOMÍ:  
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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 
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Statutární město Brno 

 

Obecně závazná vyhláška č. ../2021, 
 

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2021, 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, 28/2020 a 7/2021, se 

mění a doplňuje takto: 

 

 

1. V části III. – Působnosti města a městských částí podle jednotlivých oborů působnosti – se: 

v článku 21  

v odst. 1  

 v písm. o) za text „odpadu. 31b)“ doplňuje text: „kdy předmět řízení zasahuje do správních obvodů dvou a 

více MČ nebo se jedná o stavbu celoměstského zájmu dle Přílohy č. 8 tohoto Statutu.“, 

 na konci písm. q) se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje písm. r), které zní: „má postavení vlastníka pozemku 

ve vztahu k nesvěřeným pozemkům v řízeních podle zákona o ochraně přírody a krajiny.35)“, 

v článku 22  

v odst. 1  

 na konci písm. o) doplňuje čárka a písm. p), které zní: „mají postavení vlastníka pozemku v řízeních podle 

zákona o ochraně přírody a krajiny,35) která se týkají majetku jim svěřeného podle Přílohy č. 4 tohoto 

Statutu,“,  

 doplňuje písm. q), které zní: „jsou účastníkem řízení vedeného krajským úřadem o vydání povolení 

k provozu zařízení ke skladování, sběru, úpravě, využití nebo odstranění odpadu, 31b) s výjimkou případů 

uvedených v čl. 21 odst. 1, písm. o) tohoto Statutu.“, 

 

v článku 23 

v odst. 2 

- písm. b) nově zní: spravuje poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, 146) 

 

v článku 39  

v odst. 1  

 vkládá nové písm. f), které zní: „vydává Standard kybernetické bezpečnosti, kterým stanovuje základní 
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požadované parametry bezpečnostních technologií a eviduje architekturu bezpečnostních řešení 

použitých na městských částech v návaznosti na požadavky tohoto standardu,“ 

 vkládá nové písm. g), které zní: „eviduje vydaná varování státních orgánů v oblasti kybernetické 

bezpečnosti a předává městským částem informace o kybernetických hrozbách, které mohou ohrozit chod 

úřadů městských částí,“ 

 dosavadní písm. f) až i) označují jako písm. h) až k), 

v článku 40  

v odst. 1  

 vkládá nové písm. c), které zní: „zabezpečují úroveň bezpečnosti komunikační sítě a provozované 

výpočetní techniky, a to v souladu se standardem vydaným městem,“ 

 vkládá nové písm. d), které zní: „ohlašují městu bezpečnostní incidenty, anomálie nebo události, které 

mohou přesáhnout vnitřní prostředí úřadu městské části a provádí jejich evidenci,“ 

 dosavadní písm. c) až h) označují jako písm. e) až j), 

v článku 41  

v odst. 2  

 písm. n) zrušuje, 

 dosavadní písm. o) až r) označují jako písm. n) až q), 

 v písm. q) se text „vyjma písm. q) tohoto odstavce“ nahrazuje textem „vyjma písm. p) tohoto odstavce“, 

v článku 42  

v odst. 2  

 písm. o) zrušuje, 

 dosavadní písm. p) až r) označují jako písm. o) až q), 

v článku 55  

v odst. 1 

 v písm. g) na konec doplňuje nová odrážka, která zní: „- vydává v rámci projektu Euroklíč 

v Jihomoravském kraji ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR Euroklíče,“, 

v odst. 2 

 v písm. f) osmá odrážka zní: „zajišťuje vydávání speciálních označení vozidel a osob (parkovací průkaz 

označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou a označení vozidla řízeného osobou 

sluchově postiženou), 91), 

 v písm. i) za slovo „pojištění“ doplňuje text „a zajišťuje vydávání pověření pro výkon veřejného 

opatrovnictví a k zastupování osob při uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby.“, 

 písm. j) zrušuje, 

v článku 56  

v odst. 2 

 v písm. b) poslední odrážka zrušuje, 

 v písm. g) za slova „orgánem činným v trestním řízení“ doplňují slova „a osob neznámého pobytu,“.  

 

 

2. V části V. – Ostatní ustanovení – se: 

v článku 77 

 v odst. 1 za slova „nařízení města“ doplňuje text „(dále také jen „právní předpisy města“)“, 

 odst. 5 zní: „Každý právní předpis města musí být vyhlášen zveřejněním ve Sbírce právních předpisů 

územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen „Sbírka“). Zveřejnění se provede 

tak, že se text právního předpisu města v otevřeném a strojově čitelném formátu a jeho metadata zašlou 

prostřednictvím elektronického formuláře do datové schránky, zřízené pro tento účel, správci Sbírky 
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v souladu s příslušným právním předpisem. 89). Oznámení o vyhlášení právního předpisu města (dále jen 

„Oznámení“) se zveřejní na úřední desce Magistrátu města Brna (v budově Malinovského náměstí 624/3) 

po dobu alespoň 15 dnů. Současně se oznámení zveřejní po dobu alespoň 15 dnů na úředních deskách 

úřadů městských částí.“  

 odst. 6 zní: „Právní předpisy města, pokud v nich není stanoven pozdější počátek účinnosti, nabývají 

účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni vyhlášení. Ve výjimečných případech, vyžaduje-

li to naléhavý obecný zájem, lze stanovit dřívější počátek účinnosti, nejdříve však počátkem dne 

následujícího po dni vyhlášení. Je-li pro to důvod spočívající v ohrožení života, zdraví, majetku nebo 

životního prostředí, lze stanovit účinnost vyhlášením.“, 

 odst. 7 zní: „Právní předpisy města se označují arabskými čísly v souvislé řadě. Číselná řada se uzavírá 

vždy koncem každého kalendářního roku.“, 

 doplňuje odstavec [8], který zní: „Magistrát města Brna a úřady městských částí umožní v úředních 

hodinách bezplatně nahlížet do Sbírky v elektronické podobě.“, 

v článku 78 

 odst. 11 zní: „Městské části zašlou stanovisko podle odst. [10] tohoto článku dostatečně před uplynutím 

příslušné zákonné lhůty, a kde není zákonná lhůta stanovena, tak nejpozději do 60 dnů od doručení 

žádosti. V případě, že město neobdrží od městské části stanovisko ve stanovených lhůtách, vydá primátor 

stanovisko za účastníka správního řízení bez stanoviska městské části.“, 

v článku 83 

 vkládá nový odstavec [5], který zní: „Podíl městských částí na příjmech z prodeje nemovitého majetku 

města dle článku 76 odst. [11] písm. a) činí pro příjmy za roky 2021 a 2022 10 %.“, 

 dosavadní odstavce [5], [6], [7] označují jako odstavce [6], [7], [8]. 

 

 

3. V odkazech – se: 

 v odkazu 21a) třetí odrážka zní: „zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech“, 

 odkaz 81) zní: „zák. č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech“, 

 odkaz 89) zní: „zák. č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků 

a některých správních úřadů“, 

 v odkazu 118) před text vkládá „§“, 

 v odkazu 139) text „§ 14 a § 15“ zrušuje, 

 v odkazu 143) text „§5“ nahrazuje textem „§ 5“ a text „§5a odst. 1“ nahrazuje textem „§ 5a“. 

 v odkazu 146) dosavadní text nahrazuje textem „obecně závazná vyhláška statutárního města Brna 

o poplatku za obecní systém odpadového hospodářství“. 

 

Článek 2 

Účinnost 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení kromě změn v části III, článku 23 a části V. 

článku 77, které nabývají účinnosti 1. 1. 2022. 

 

JUDr. Markéta Vaňková 

primátorka města Brna 

 

Mgr. Petr Hladík 

1. náměstek primátorky města Brna 



Důvodová zpráva 

Materiál je sestaven z podnětů jednotlivých věcně příslušných útvarů Magistrátu města Brna (dále jen 
„MMB“) a městské části (dále jen „MČ“) Brno-střed.  

  

Úprava v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí (čl. 21 a 22)  
Změny upravující postavení města jako účastníka řízení dle zákona ochraně přírody a krajiny u 
nesvěřených pozemků a postavení městských části v těchto řízeních ve vztahu ke svěřeným pozemkům 
jsou doplňovány na základě podnětu Krajského úřadu Jihomoravského kraje jako odvolacího orgánu 
pro účely vyjasnění postavení města a městských části v rámci těchto řízení (jde např. o následující 
řízení dle č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, § 6 registrace 
významných krajinných prvků, § 8 povolení ke kácení dřevin). 
Stejnou snahou, tj vymezením pravomocí města a městských částí v rámci řízení, je vedeno upřesnění 
písm. o) v článku 21 a doplnění písm. q) v článku 22, to vše ve vazbě na vydání nového zákona č. 
541/2020 Sb., o odpadech.  
 
Úprava v oblasti financí a rozpočtu (čl. 23) 
Zákonem ze dne 1. prosince 2020 č. 543/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s 
přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností, došlo ke změně právní úpravy 
spolufinancování odpadového hospodářství obce občany. Obcím byla ponechána možnost zachovat 
pro poplatkové období roku 2021 stávající místní poplatek. V současnosti je na území statutárního 
města Brna poplatek za odpad upraven obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna 
č. 16/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna 
č. 9/2020. Nicméně již byla vydána nová obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 14/2021 
o poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, která s účinností od 1. 1. 2022 v celém rozsahu 
nahradí dosavadní právní úpravu.  

 

Úprava v oblasti informatiky (čl. 39 a 40)  
Změny reflektují oznámený vznik Standardů pro městské části, který navrhuje architekt kybernetické 
bezpečnosti, společnost Technické sítě Brno, a. s., a o kterém byli starostové informování na zasedání 
Sněmu starostů. Upravují taktéž povinnost zapojit se do řízení rizik a incidentů, které se na území města 
mohou v kybernetickém prostoru odehrát. 

 

Úprava v oblasti vnitřních věcí (čl. 41 a 42)  
Provádění identifikace osob pro povinnou osobu na základě její žádosti, tzv. zprostředkovanou 
identifikaci, podle § 8 odst. 1 zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 
z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění (dále jen „zákon“), prováděly na základě 
ustanovení § 10 odst. 1 zákona obecní úřady obcí s rozšířenou působností. K 1. 1. 2017 došlo 
k novelizaci zákona, na základě které uvedenou činnost provádí kontaktní místo veřejné správy. 
Vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy je ve Statutu plně obsaženo v čl. 
41 – přenesená působnost města, písm. m) vydává ověřené výstupy z informačních systémů veřejné 
správy a provádí autorizovanou konverzi dokumentů.     
V souvislosti s novým zákonem o občanských průkazech, který ruší působnosti stanovené matričním 
úřadům na úseku občanských průkazů, se navrhuje vypuštění odst. 2 písm. o) úřady městských částí, 
pověřené vedením matrik, vykonávají činnosti na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů 
svěřené jim zvláštními předpisy. Současně dochází ke změně příslušného odkazu.   

 

Úprava v oblasti sociální péče (čl. 55 a 56) 
Cílem navrhované změny je zpřesnění výkonu jednotlivých činností vykonávaných Odborem sociální 
péče MMB a městskými částmi. V samostatné působnosti města v oblasti péče o seniory a osoby 
zdravotně postižené se navrhuje doplnění činnosti o vydávání Euroklíče v rámci projektu Euroklíč 
v Jihomoravském kraji. V přenesené působnosti města se zpřesňuje ustanovení o vydávání speciálních 
označení vozidel a osob (parkovacích průkazů označujících vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně 
postiženou). Rozšiřuje se činnost o zajišťování vydávání pověření pro výkon veřejného opatrovnictví a 
zastupování osob při uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby. Dále je navrženo vypuštění 



činnosti týkající se vedení archivu civilní služby z důvodu zrušení civilní služby a předání spisů na 
Ministerstvo práce a sociálních věcí. 
V přenesené působnosti městských částí je navrženo v oblasti péče o rodinu a děti vypuštění činnosti 
týkající se poskytování pečovatelské služby, neboť tuto činnost zabezpečuje Centrum sociálních služeb, 
příspěvková organizace. V oblasti vykonávání funkce opatrovníka osobám s omezenou svéprávností, 
osobám v trestním řízení je navrhováno rozšíření výkonu této funkce i pro osoby neznámého pobytu. 

 

Úprava v oblasti právních předpisů města (čl. 77) 

Navrhuje se úprava postupu při vydávání obecně závazných vyhlášek a nařízení statutárního města 
Brna v souvislosti s přijetím nového zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních 
samosprávných celků a některých správních úřadů, který stanovuje pravidla pro publikaci právních 
předpisů územních samosprávných celků doposud obsažených v zákonech o obcích, krajích a hlavním 
městě Praze, včetně nového odkazu na právní předpis.   
 
   
Úprava v oblasti vzájemné součinnosti města a městských částí (čl. 78) 
Na základě požadavku MČ Brno-střed s odkazem na usnesení ZMČ/2021/18/26 ze dne 14.04.2021 
navrhuje Odbor investiční MMB zpřesnění ustanovení čl. 78 odst. 11. Navrhovaná úprava je v souladu 
se „Zásadami pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Brna.“  
_________________________________________________________________________________ 
 
 
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 
 

TVORBA A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

ČLÁNEK 21 - PŮSOBNOST MĚSTA 
[1] Samostatná působnost: 

o) je účastníkem řízení vedeného krajským úřadem o vydání povolení k provozu zařízení ke skladování, 
sběru, úpravě, využití nebo odstranění odpadu,31b) kdy předmět řízení zasahuje do správních obvodů 
dvou a více MČ nebo se jedná o stavbu celoměstského zájmu dle Přílohy č. 8 tohoto Statutu. 

r) má postavení vlastníka pozemku ve vztahu k nesvěřeným pozemkům v řízeních podle zákona 
o ochraně přírody a krajiny.35)  

 
 

ČLÁNEK 22 - PŮSOBNOST MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ 
[1] Samostatná působnost: 
p)  mají postavení vlastníka pozemku v řízeních podle zákona o ochraně přírody a krajiny,35) která 
se týkají majetku jim svěřeného podle Přílohy č. 4 tohoto Statutu, 
q) jsou účastníkem řízení vedeného krajským úřadem o vydání povolení k provozu zařízení ke 
skladování, sběru, úpravě, využití nebo odstranění odpadu,31b) s výjimkou případů uvedených v 
čl. 21 odst. [1] písm. o) tohoto Statutu. 
 
 

FINANCE A ROZPOČET  
ČLÁNEK 23 - PŮSOBNOST MĚSTA 

[2] Přenesená působnost:  
 a) spravuje místní poplatky, 51)  

 b) spravuje poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů spravuje poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, 
146)  

 c) provádí cenovou agendu v taxislužbě.  



INFORMATIKA 
ČLÁNEK 39 - PŮSOBNOST MĚSTA 

[1] Samostatná působnost: 
f) vydává Standard kybernetické bezpečnosti, kterým stanovuje základní požadované parametry 
bezpečnostních technologií a eviduje architekturu bezpečnostních řešení použitých na 
městských částech v návaznosti na požadavky tohoto standardu, 
g) eviduje vydaná varování státních orgánů v oblasti kybernetické bezpečnosti a předává 
městským částem informace o kybernetických hrozbách, které mohou ohrozit chod úřadů 
městských částí, 

f)h) stanovuje způsoby přenosu dat mezi podsystémy ISMB závazné pro magistrát i úřady městských 
částí, 

g)i) stanovuje základní parametry a vlastnosti pro pořizovaný software a hardware závazné pro 
magistrát i úřady městských částí, 

h)j) zajišťuje nákup softwaru pro ISMMB, jeho servis a aktualizaci, a ve městem stanovených případech 
i nákup, servis a aktualizaci softwaru pro ISMČ, který městské části v městem stanoveném rozsahu 
závazně převezmou do užívání jako součást ISMČ, 

i)k) zajišťuje nákup hardwaru pro magistrát, v případě technologické opodstatněnosti i pro úřady 
městských částí. 
 

ČLÁNEK 40 - PŮSOBNOST MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ 
[1] Samostatná působnost: 
c) zabezpečují úroveň bezpečnosti komunikační sítě a provozované výpočetní techniky, a to 
v souladu se standardem vydaným městem,  
d) ohlašují městu bezpečnostní incidenty, anomálie nebo události, které mohu přesáhnout 
vnitřní prostředí úřadů městské části, a provádí jejich evidenci, 
c)e) zabezpečují tvorbu a správu svých WWW prezentací, včetně WWW rozhraní k ISMB, a dodržování 
jejich parametrů a vlastností stanovených městem, 
d)f) využívají jednotnou údajovou základnu ISMB v míře odpovídající technologickým vlastnostem 
příslušného ISMČ, potřebám zajištění své působnosti a požadavkům města,  
e)g) dodržují datové formáty stanovené městem při přenosu dat mezi podsystémy ISMB a komunikaci 
s okolím ISMB, 
f)h) poskytují údaje do jednotné datové základny ISMB, které u nich vznikají, a to způsoby a v rozsahu 
stanovenými městem, 
g)i) pořizují software a hardware s parametry a vlastnostmi stanovenými městem, 
h)j) konzultují s městem nákupy softwaru a hardwaru. 
 

VNITŘNÍ VĚCI 
ČLÁNEK 41 - PŮSOBNOST MĚSTA 

[2] Přenesená působnost: 

n) provádí identifikaci osob pro povinnou osobu na základě její žádosti nebo na základě žádosti klienta 
- osoby, která má být identifikována, 89) 

on) projednává v 1. stupni přestupky, jichž se dopustili zaměstnanci statutárního města Brna zařazení 
do Magistrátu města Brna proti předpisům, kterými se stanoví některé další předpoklady pro výkon 
některých funkcí, 47a) 

po) projednává v 1. stupni přestupky, jichž se dopustí dle zvláštního právního předpisu 47) veřejný 
funkcionář, 

qp) 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) 

rq) přezkoumává rozhodnutí městských částí vydaná v 1. stupni správního řízení, včetně rozhodnutí o 
přestupcích podle zákona o obecní policii vyjma písm. q) tohoto odstavce vyjma písm. p) tohoto 
odstavce. 14b) 
 

ČLÁNEK 42 - PŮSOBNOST MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ 
[2] Přenesená působnost: 

o) úřady městských částí, pověřené vedením matrik, vykonávají činnosti na úseku občanských 
průkazů a cestovních dokladů svěřené jim zvláštními předpisy, 81, 82) 

p)o) úřady městských částí uvedené ve zvláštním právním předpise 39) vydávají ověřené výstupy 
z informačních systémů veřejné správy 38) a provádějí autorizovanou konverzi dokumentů, 40) 



q)p) projednávají v 1. stupni přestupky proti předpisům, kterými se stanoví některé další předpoklady 
pro výkon některých funkcí 47a), vyjma těch přestupků, jichž se dopustili zaměstnanci statutárního města 
Brna zařazení do Magistrátu města Brna, 

r)q) projednávají v 1. stupni přestupky podle zákona o obecní policii. 14b) 
 

SOCIÁLNÍ PÉČE 
ČLÁNEK 55 - PŮSOBNOST MĚSTA 

[1] Samostatná působnost: 

g) v oblasti péče o seniory a osoby zdravotně postižené:  

 zabezpečuje poskytování služby tísňové péče osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení 
zdraví nebo života nebo v jiné obtížné situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními 
silami, 107) 

 zabezpečuje poskytování sociálně aktivizačních služeb seniorům a osobám zdravotně 
postiženým a ohroženým sociálním vyloučením, 107) 

 vydává v rámci projektu Euroklíč v Jihomoravském kraji ve spolupráci s Národní radou 
osob se zdravotním postižením ČR Euroklíče, 

 
[2] Přenesená působnost: 

f) v oblasti péče o seniory a osoby zdravotně postižené:  

- poskytuje základní a zprostředkovává odborné sociální poradenství, 107) 

- zajišťuje pomoc při vyhledávání a zprostředkování sociálních služeb, 107) 

- vyhledává klienty sociální práce v jejich přirozeném prostředí, 107) 

- provádí sociální šetření jako východisko pro analýzu a posouzení životní situace klientů, 107) 

- provádí činnosti vedoucí ke zlepšení životní situace klientů, 107) 

- spolupracuje s jinými organizacemi při řešení životní situace klientů, 107) 

- zabývá se problematikou sociálního vyloučení z důvodu zdravotního postižení a stáří klientů, 107) 

- vydává osobám zdravotně postiženým parkovací průkazy zajišťuje vydávání speciálních označení 
vozidel a osob (parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně 
postiženou a označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou), 91) 

- spolupodílí se na realizaci preventivních aktivit, jejichž cílem je předcházení vzniku nepříznivých 
životních situací klientů, 107) 

- zprostředkovává klientům sociálně aktivizační služby, 107) 

- zajišťuje pomoc při hledání vhodné sociální služby v regionu, 107) 

- zprostředkovává poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci, a to v nezbytném rozsahu, 107) 

- zjišťuje, zda je nezbytné poskytnout osobě umístěné ve zdravotnickém zařízení služby sociální péče, 
a zprostředkovává možnost jejich poskytnutí, 

- zjišťuje, zda na základě oznámení poskytovatele zdravotních služeb je nezbytné poskytnout osobě 
umístěné ve zdravotnickém zařízení služby sociální péče, a zprostředkovává možnost jejich poskytnutí 
v případě, že nelze služby sociální péče osobě poskytnout, sděluje neprodleně tuto skutečnost 
poskytovateli zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém zařízení je osoba umístěna, 107) 

- provádí na dožádání šetření různých aspektů životních situací klientů a poskytuje součinnost i 
spolupráci úřadu práce v oblasti nepojistných sociálních dávek, 107) 

- vydává rozhodnutí o úhradách za pobytové služby poskytované nezaopatřenému dítěti, 107) 

i) zabezpečuje kontrolní a konzultační činnost při výkonu funkcí veřejného opatrovnictví u osob 
s omezenou svéprávností, výkonu opatrovníka osob neznámého pobytu a ustanovení zvláštního 
příjemce důchodového pojištění a zajišťuje vydávání pověření pro výkon veřejného opatrovnictví 
a k zastupování osob při uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby. 

j) vede archiv civilní služby a zajišťuje vyhledávací povinnost ve spisové dokumentaci civilní služby pro 
potřeby MPSV. 
 

ČLÁNEK 56 - PŮSOBNOST MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ 
[2] Přenesená působnost: 

b) v oblasti péče o rodinu a děti: 



- vykonávají sociálně-právní ochranu dětí s výjimkou činností vykonávaných městem a vedou evidenci 
těchto dětí, 104) 

- rozhodují v 1. stupni správního řízení o výchovných opatřeních a sledují, zda jsou dodržována 
opatření, o nichž rozhodly a ruší je, 104) 

- podávají návrhy na opatření na ochranu dětí, 104) 

- rozhodují v 1. stupni správního řízení o uložení povinnosti rodičům a jiným osobám odpovědným za 
výchovu dítěte využít odbornou poradenskou pomoc a ruší ji, 104) 

- vydávají písemný souhlas s pobytem dítěte, u něhož byla nařízena ústavní nebo ochranná výchova, 
mimo ústavní zařízení, 104) 

- podávají vyjádření pro potřeby určení zařízení pro výkon ústavní výchovy, do kterého má být dítě 
umístěno, jestliže soud rozhoduje o nařízení ústavní výchovy dítěte nebo o přemístění dítěte do jiného 
zařízení pro výkon ústavní výchovy, 104 

- vykonávají funkci opatrovníka dětí s výjimkou agendy náhradní rodinné péče; mohou být ustanoveny 
opatrovníkem i v případě zastupování dítěte ve vztahu k cizině, 104) 

- zajišťují neodkladnou péči dětem, které se ocitly bez přiměřené péče nebo je-li jejich život, normální 
vývoj nebo jiný důležitý zájem vážně ohrožen nebo narušen, a navrhují soudu vydání předběžného 
opatření, 108) 

- podávají jménem dítěte soudu návrh na vydání předběžného opatření na uložení opatření k ochraně 
dítěte před domácím násilím, jestliže je dítě vystaveno tělesnému nebo duševnímu násilí ze strany 
rodiče nebo jiné osoby, která žije s dítětem ve společné domácnosti, 108) 

- poskytují ve spolupráci s městem pomoc dětem vyžadujícím zvýšenou pozornost při překonávání 
nepříznivých sociálních podmínek a výchovných vlivů, s cílem umožnit jim začlenění do společnosti, 
včetně začlenění pracovního,  

- účastní se trestního a přestupkového řízení vedeného proti mladistvému, 

- zabezpečují výkon sociální kurately pro děti a mládež, 104) 

- provádějí sociální depistáž, 104, 106) 

- sledují dodržování práv dítěte v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, 104) 

- zprostředkovávají sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, 

- zabezpečují poskytování pečovatelské služby rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné 
fyzické osoby, 107) 

g) vykonávají funkci opatrovníka osob s omezenou svéprávností v případech, kdy byly ustanoveny 
soudem, a opatrovníka dospělých osob v trestním řízení v případě, že vzhledem ke svému zdravotnímu 
stavu nejsou schopny samostatně jednat a statutární město Brno je ustanoveno opatrovníkem při řízení 
orgánem činným v trestním řízení a osob neznámého pobytu,87) 

 
ČÁST V. OSTATNÍ USTANOVENÍ 

ČLÁNEK 77 - PRÁVNÍ PŘEDPISY MĚSTA 

[1] Město může na základě zákona a v jeho mezích vydávat pro územní obvod města nebo územní 
obvod městské části obecně závazné vyhlášky a nařízení města (dále také jen „právní předpisy 
města“). 

[5]   Každá obecně závazná vyhláška města Brna a nařízení města Brna musí být vyhlášeny. Vyhlášení 
se provede tak, že se obecně závazná vyhláška města Brna nebo nařízení města Brna vyvěsí na 
úřední desce Magistrátu města Brna (v budově Malinovského nám. 3) na dobu 15 dnů, což je 
podmínkou platnosti. Zároveň se obecně závazná vyhláška města Brna nebo nařízení města Brna 
zveřejní na úředních deskách úřadů městských částí a sdělí se informace o vydání obecně 
závazné vyhlášky nebo nařízení způsobem ve městě obvyklým (tisk, rozhlas apod.). 

  Dnem vyhlášení obecně závazné vyhlášky nebo nařízení je první den jejího vyvěšení na úřední 
desce Magistrátu města Brna. 

 Každý právní předpis města musí být vyhlášen zveřejněním ve Sbírce právních předpisů 
územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen „Sbírka“). Zveřejnění 
se provede tak, že se text právního předpisu města v otevřeném a strojově čitelném formátu 
a jeho metadata zašlou prostřednictvím elektronického formuláře do datové schránky, 
zřízené pro tento účel, správci Sbírky v souladu s příslušným právním předpisem. 89). 
Oznámení o vyhlášení právního předpisu města (dále jen „Oznámení“) se zveřejní na úřední 



desce Magistrátu města Brna (v budově Malinovského náměstí 624/3) po dobu alespoň 15 
dnů. Současně se oznámení zveřejní po dobu alespoň 15 dnů na úředních deskách úřadů 
městských částí. 

[6]   Obecně závazná vyhláška nebo nařízení, pokud v ní není stanoven pozdější počátek účinnosti, 
nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení na úřední desce Magistrátu města Brna. Ve 
výjimečných případech, vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem, lze stanovit dřívější počátek 
účinnosti, nejdříve však dnem vyhlášení. 

  Právní předpisy města, pokud v nich není stanoven pozdější počátek účinnosti, nabývají 
účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni vyhlášení. Ve výjimečných 
případech, vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem, lze stanovit dřívější počátek účinnosti, 
nejdříve však počátkem dne následujícího po dni vyhlášení. Je-li pro to důvod spočívající v 
ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, lze stanovit účinnost vyhlášením. 

[7]   Obecně závazné vyhlášky a nařízení města Brna se označují pořadovým číslem lomeným rokem 
vydání a budou v prodeji na Magistrátu města Brna a na úřadech městských částí. 

  Právní předpisy města se označují arabskými čísly v souvislé řadě. Číselná řada se uzavírá 
vždy koncem každého kalendářního roku. 

[8]  Magistrát města Brna a úřady městských částí umožní v úředních hodinách bezplatně 
nahlížet do Sbírky v elektronické podobě. 

 
ČLÁNEK 78 - VZÁJEMNÁ SOUČINNOST MĚSTA A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ 

[11]  Městské části zašlou stanovisko podle odst. [10] tohoto článku dostatečně před uplynutím 
příslušné zákonné lhůty, a kde není zákonná lhůta stanovena, tak nejpozději do 60 dnů od 
doručení žádosti. V případě, že město neobdrží od městské části stanovisko ve stanovených 
lhůtách, vydá primátor stanovisko za účastníka správního řízení bez stanoviska městské části 
Stanovisko podle odst. [10] tohoto článku zašlou městské části do 60 dnů od doručení žádosti. 

 
ČLÁNEK 83 - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

[5] Podíl městských částí na příjmech z prodeje nemovitého majetku města dle článku 76 
odst. [11] písm. a) činí pro příjmy za roky 2021 a 2022 10 %. 
[56] Pořizování územněplánovacích podkladů a dokumentací zahájené orgány územního plánování 
městských částí před účinností tohoto Statutu bude dokončeno těmito orgány v souladu s dosud platnou 
úpravou. 
[67] Dnem účinnosti této vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška města Brna č. 1/1997, ve znění 
změn a doplňků, kterou se vydává Statut města Brna ze dne 1. 1. 1997. 

[78] Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, 
nabyla účinnosti 6. 11. 2001. 
 

ODKAZY 
21a) - zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů  

- zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů 

 - zákon č. 185/2001 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 

 - zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů 

- zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 

- zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a 
zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti 
okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění 
pozdějších předpisů 

- zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

- vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých 
dalších ustanovení zák. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů   



81) zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů 
  zák. č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech 
89) zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 

financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních 
předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů 

118) § 46 písm. a) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů 
139) § 14 a § 15 zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 

předpisů 
143) § 2e až § 2h, § 4a odst. 8, §_5 odst. 1 písm. a) a b), §_5a odst. 1 zák. č. 252/1997 Sb., 

o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů 
146) obecně závazná vyhláška statutárního města Brna o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
obecně závazná vyhláška statutárního města Brna o poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství 
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Doplnění návrhu vyhlášky – Statut města Brna 

 

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, 

Vážená paní tajemnice, vážený pane tajemníku, 

 

dne 25.08.2021 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 také „Statut“). Na jednání 

Rady města Brna dne 04.03.2021 byl vznesen požadavek další změny Statutu týkající se žádostí městských 

částí o dotace a udělení předchozího souhlasu tak, aby do RMB nemusely být předkládány žádosti městských 

částí, u nichž není požadována spoluúčast na financování z rozpočtu města Brna.  

 

V návaznosti na výše uvedené zasíláme návrh na doplnění Statutu a žádáme Vás o stanovisko městské části 

k návrhu obecně závazné vyhlášky včetně doplnění čl. 76 v termínu do 27. 10. 2021.  

 

Děkujeme. 

 

 

S pozdravem  

 

 

Ing. Eva Chaloupková 

vedoucí Organizačního odboru 

 

 

 

 

POČET PŘÍLOH: 01 

NA VĚDOMÍ:  

mailto:chaloupkova.eva@brno.cz


Důvodová zpráva 

Materiál je sestaven z podnětů jednotlivých věcně příslušných útvarů Magistrátu města Brna. 
 

Úprava v oblasti finančního hospodaření – čl. 76 odst. [54]  
Rada města Brna (dále také „RMB“) na své R8/168. schůzi dne 01.09.2021 při projednávání bodů 
týkajících se žádostí městských částí o dotace a udělení předchozího souhlasu vznesla požadavek na 
úpravu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města 
Brna, ve znění pozdějších vyhlášek (dále také „Statut“) tak, aby do RMB nemusely být předkládány 
žádosti městských částí, u nichž není požadována spoluúčast na financování z rozpočtu města Brna. Na 
základě uvedeného se navrhuje s ohledem na stávající praxi změna ustanovení čl. 76 bod 54. 
 _________________________________________________________________________________ 
 
 
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 76 - FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 
[54] Účelové dotace, návratné finanční výpomoci a zápůjčky ze státního rozpočtu, státních fondů nebo 
z rozpočtu kraje žádá zastupitelstvo městské části prostřednictvím města. Městské části žádají o 
účelové dotace, návratné finanční výpomoci a zápůjčky ze státního rozpočtu, státních fondů 
nebo z rozpočtu kraje, u nichž je vyžadována finanční spoluúčast města, po udělení předchozího 
souhlasu ze strany Rady města Brna. O účelové dotace, návratné finanční výpomoci a zápůjčky 
ze státního rozpočtu, státních fondů nebo z rozpočtu kraje, u nichž není vyžadována finanční 
spoluúčast města, žádají městské části bez předchozího souhlasu ze strany města/Rady města 
Brna, pouze jsou po podání žádosti povinny informovat město o jejím podání. 
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Návrh vyhlášky s vypuštěním změny v články 83 – Statut města Brna 

 

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, 

Vážená paní tajemnice, vážený pane tajemníku, 

 

dne 25.08.2021 jsme Vám zaslali 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 žádostí o zaslání stanoviska městské části. 

 

Vedení statutárního města Brna na jednání dne 15.09.2021 upustilo od navrhované změny článku 83 – 

Přechodná a závěrečná ustanovení, vložení nového odst. [5]: „Podíl městských částí na příjmech z prodeje 

nemovitého majetku města dle článku 76 odst. [11] písm. a) činí pro příjmy za roky 2021 a 2022 10 %.“ 

 

Informujeme Vás tedy o této skutečnosti a přikládáme 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, bez změny v článku 83. V případě, že jste již návrh vyhlášky 

zahrnující článek 83 v samosprávných orgánech městské části projednali, považujte tento dopis pouze za 

informaci o zúžení změny obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává 

Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek.  

Děkuji. 

 

S pozdravem  

 

 

Ing. Eva Chaloupková 

vedoucí Organizačního odboru 

 

POČET PŘÍLOH: 01 

NA VĚDOMÍ:  

mailto:chaloupkova.eva@brno.cz


Statutární město Brno 

Zastupitelstvo města Brna 

 

 

 

Magistrát města Brna, Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno, tel 542 173 590, e-mail: informace@brno.cz 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

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 
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Statutární město Brno 

 

Obecně závazná vyhláška č. ../2021, 
 

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2021, 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, 28/2020 a 7/2021, se 

mění a doplňuje takto: 

 

 

1. V části III. – Působnosti města a městských částí podle jednotlivých oborů působnosti – se: 

v článku 21  

v odst. 1  

 v písm. o) za text „odpadu. 31b)“ doplňuje text: „kdy předmět řízení zasahuje do správních obvodů dvou a 

více MČ nebo se jedná o stavbu celoměstského zájmu dle Přílohy č. 8 tohoto Statutu.“, 

 na konci písm. q) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje písm. r), které zní: „má postavení vlastníka pozemku 

ve vztahu k nesvěřeným pozemkům v řízeních podle zákona o ochraně přírody a krajiny.35)“, 

v článku 22  

v odst. 1  

 na konci písm. o) doplňuje čárka a písm. p), které zní: „mají postavení vlastníka pozemku v řízeních podle 

zákona o ochraně přírody a krajiny,35) která se týkají majetku jim svěřeného podle Přílohy č. 4 tohoto 

Statutu,“,  

 doplňuje písm. q), které zní: „jsou účastníkem řízení vedeného krajským úřadem o vydání povolení 

k provozu zařízení ke skladování, sběru, úpravě, využití nebo odstranění odpadu, 31b) s výjimkou případů 

uvedených v čl. 21 odst. 1, písm. o) tohoto Statutu.“, 

 

v článku 23 

v odst. 2 

 písm. b) zní: spravuje poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, 146) 

 

v článku 39  

v odst. 1  

 vkládá nové písm. f), které zní: „vydává Standard kybernetické bezpečnosti, kterým stanovuje základní 
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požadované parametry bezpečnostních technologií a eviduje architekturu bezpečnostních řešení 

použitých na městských částech v návaznosti na požadavky tohoto standardu,“ 

 vkládá nové písm. g), které zní: „eviduje vydaná varování státních orgánů v oblasti kybernetické 

bezpečnosti a předává městským částem informace o kybernetických hrozbách, které mohou ohrozit chod 

úřadů městských částí,“ 

 dosavadní písm. f) až i) označují jako písm. h) až k), 

v článku 40  

v odst. 1  

 vkládá nové písm. c), které zní: „zabezpečují úroveň bezpečnosti komunikační sítě a provozované 

výpočetní techniky, a to v souladu se standardem vydaným městem,“ 

 vkládá nové písm. d), které zní: „ohlašují městu bezpečnostní incidenty, anomálie nebo události, které 

mohou přesáhnout vnitřní prostředí úřadu městské části a provádí jejich evidenci,“ 

 dosavadní písm. c) až h) označují jako písm. e) až j), 

v článku 41  

v odst. 2  

 písm. n) zrušuje, 

 dosavadní písm. o) až r) označují jako písm. n) až q), 

 v písm. q) se text „vyjma písm. q) tohoto odstavce“ nahrazuje textem „vyjma písm. p) tohoto odstavce“, 

v článku 42  

v odst. 2  

 písm. o) zrušuje, 

 dosavadní písm. p) až r) označují jako písm. o) až q), 

v článku 55  

v odst. 1 

 v písm. g) na konec doplňuje nová odrážka, která zní: „- vydává v rámci projektu Euroklíč 

v Jihomoravském kraji ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR Euroklíče,“, 

v odst. 2 

 v písm. f) osmá odrážka zní: „zajišťuje vydávání speciálních označení vozidel a osob (parkovací průkaz 

označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou a označení vozidla řízeného osobou 

sluchově postiženou), 91), 

 v písm. i) za slovo „pojištění“ doplňuje text „a zajišťuje vydávání pověření pro výkon veřejného 

opatrovnictví a k zastupování osob při uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby.“, 

 písm. j) zrušuje, 

v článku 56  

v odst. 2 

 v písm. b) poslední odrážka zrušuje, 

 v písm. g) za slova „orgánem činným v trestním řízení“ doplňují slova „a osob neznámého pobytu,“.  

 

2. V části IV. – Hospodaření města a městských částí – se: 

v článku 76 

 odst. 54 zní: „Městské části žádají o účelové dotace, návratné finanční výpomoci a zápůjčky ze státního 

rozpočtu, státních fondů nebo z rozpočtu kraje, u nichž je vyžadována finanční spoluúčast města, po 

udělení předchozího souhlasu ze strany Rady města Brna. O účelové dotace, návratné finanční výpomoci 

a zápůjčky ze státního rozpočtu, státních fondů nebo z rozpočtu kraje, u nichž není vyžadována finanční 

spoluúčast města, žádají městské části bez předchozího souhlasu ze strany města/Rady města Brna, 

pouze jsou po podání žádosti povinny informovat město o jejím podání.“. 
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3. V části V. – Ostatní ustanovení – se: 

v článku 77 

 v odst. 1 za slova „nařízení města“ doplňuje text „(dále také jen „právní předpisy města“)“, 

 odst. 5 zní: „Každý právní předpis města musí být vyhlášen zveřejněním ve Sbírce právních předpisů 

územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen „Sbírka“). Zveřejnění se provede 

tak, že se text právního předpisu města v otevřeném a strojově čitelném formátu a jeho metadata zašlou 

prostřednictvím elektronického formuláře do datové schránky, zřízené pro tento účel, správci Sbírky 

v souladu s příslušným právním předpisem. 89). Oznámení o vyhlášení právního předpisu města (dále jen 

„Oznámení“) se zveřejní na úřední desce Magistrátu města Brna (v budově Malinovského náměstí 624/3) 

po dobu alespoň 15 dnů. Současně se oznámení zveřejní po dobu alespoň 15 dnů na úředních deskách 

úřadů městských částí.“  

 odst. 6 zní: „Právní předpisy města, pokud v nich není stanoven pozdější počátek účinnosti, nabývají 

účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni vyhlášení. Ve výjimečných případech, vyžaduje-

li to naléhavý obecný zájem, lze stanovit dřívější počátek účinnosti, nejdříve však počátkem dne 

následujícího po dni vyhlášení. Je-li pro to důvod spočívající v ohrožení života, zdraví, majetku nebo 

životního prostředí, lze stanovit účinnost vyhlášením.“, 

 odst. 7 zní: „Právní předpisy města se označují arabskými čísly v souvislé řadě. Číselná řada se uzavírá 

vždy koncem každého kalendářního roku.“, 

 doplňuje odstavec [8], který zní: „Magistrát města Brna a úřady městských částí umožní v úředních 

hodinách bezplatně nahlížet do Sbírky v elektronické podobě.“, 

v článku 78 

 odst. 11 zní: „Městské části zašlou stanovisko podle odst. [10] tohoto článku dostatečně před uplynutím 

příslušné zákonné lhůty, a kde není zákonná lhůta stanovena, tak nejpozději do 60 dnů od doručení 

žádosti. V případě, že město neobdrží od městské části stanovisko ve stanovených lhůtách, vydá primátor 

stanovisko za účastníka správního řízení bez stanoviska městské části.“. 

 

4. V odkazech – se: 

 v odkazu 21a) třetí odrážka zní: „zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech“, 

 odkaz 81) zní: „zák. č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech“, 

 odkaz 89) zní: „zák. č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků 

a některých správních úřadů“, 

 v odkazu 118) před text vkládá „§“, 

 v odkazu 139) text „§ 14 a § 15“ zrušuje, 

 v odkazu 143) text „§5“ nahrazuje textem „§ 5“ a text „§5a odst. 1“ nahrazuje textem „§ 5a“. 

 odkaz 146) zní: „obecně závazná vyhláška statutárního města Brna o poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství“. 

 

Článek 2 

Účinnost 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení kromě změn v části III, článku 23 a části V. 

článku 77, které nabývají účinnosti 1. 1. 2022. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Komentář za MČ k Návrhu vyhlášky – Statutu města Brna 
 

Významné navrhované změny: 

- v oblasti životního prostředí  

o nově budeme účastníkem řízení vedeného krajským úřadem o vydání povolení k provozu 

zařízení ke skladování, sběru, úpravě, využití nebo odstranění odpadu, pokud předmět řízení 

nebude zasahovat do více MČ 

o je výslovně stanoveno, že v řízeních podle zákona o ochraně přírody a krajiny (např. kácení 

dřevin) budeme mít postavení vlastníka pouze u svěřených pozemků, v ostatních případech 

bude mít toto postavení město (např. kácení dřevin)  

- v oblasti kybernetické bezpečnosti 

o město bude vydávat Standard kybernetické bezpečnosti, MČ budou zabezpečovat bezpečnost 

v souladu s tímto Standardem a hlásit bezpečnostní incidenty 

- v oblasti sociální péče 

o doplnění, že MČ budou vykonávat funkci opatrovníka u osob neznámého pobytu (již jsme 

vykonávali) 

- v oblasti právních předpisů 

o nově vznikne Sbírka právních předpisů, MČ budou mít povinnost umožnit v úředních 

hodinách nahlížení do Sbírky 

- vzájemná součinnost města a městských částí 

o u stavebních řízeních staveb celoměstského zájmu a správních řízeních, kde předmět řízení 

zasahuje do správních obvodů dvou a více MČ, zastupuje město MMB, městská část dává 

stanovisko do 60 dnů, nově je navrhováno doplnit, že pokud je k vyjádření zákonná lhůta, 

vyjádří se MČ dostatečně před uplynutím příslušné zákonné lhůty 

- přechodná a závěrečná ustanovení 

o bylo navrženo, že pro roky 2021 a 2022 se sníží podíl MČ na příjmech z prodaného majetku 

z 20 % na 10 % - dne 15. 9. 2021 vedení SMB od této změny upustilo 

- v oblasti finančního hospodaření 

o nově budou MČ žádat o dotace z rozpočtu státu či kraje přímo, s předchozím udělením 

souhlasu ze strany RMB pouze v případě, že bude vyžadována finanční spoluúčast města 
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