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Statutární město Brno 

 

Obecně závazná vyhláška č.   20/2022, 
 

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 Z8/39. zasedání konaném dne 21. června 2022 pod bodem č. X 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, 7/2021 

a 19/2021, se mění a doplňuje takto: 

 

1. V části II. – Orgány města, zastupitelstva a rady města, orgány městských částí – se: 

v článku 10 

 odstavec [5] zrušuje. 

 

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

v článku 21  

v odst. 1  

 v písm. c) doplňuje odrážka 7, která zní: „odstraňuje nezákonně soustředěný odpad (nelegální skládky 

odpadů) na území statutárního města Brna o objemu nad 5 m3“, 

 v písm. r) text „q) tohoto odstavce“ nahrazuje textem „g) odstavce [1] článku 22“, 

v článku 22  

v odst. 1  

 na konci písm. q) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písm. r), které zní: „odstraňuje nezákonně 

soustředěný odpad (nelegální skládky odpadů) na území statutárního města Brna o objemu do 5 m3“, 

v článku 51  

v odst. 2 

 v písm. c) text „ve službě č. O 5“ nahrazuje slovy „konajícího návštěvní službu nebo označení vozidla 

poskytovatele domácí zdravotní péče“, 

v článku 56 

v odst. 2 
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 písm. g) zní: „vykonávají funkci opatrovníka osob s omezenou svéprávností v případech, kdy byly 

ustanoveny soudem, opatrovníka dospělých osob v trestním řízení v případě, že vzhledem ke svému 

zdravotnímu stavu nejsou tyto osoby schopny samostatně jednat a statutární město Brno je ustanoveno 

opatrovníkem při řízení orgánem činným v trestním řízení, a opatrovníka osob neznámého pobytu,87)“, 

v článku 71  

v odst. 2  

 písm. a) zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce. 

 

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

v článku 75  

 na konci odst. [13] tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se odst. [14], který zní: „Při naplňování Územní 

energetické koncepce statutárního města Brna a zajištění vybudování fotovoltaických elektráren (dále 

jen „FVE“) na střechách budov v majetku města platí, že: 

 v případě, že investory a provozovateli FVE na střechách budov v majetku města nejsou městské 

části nebo jimi zřizované organizace, jsou oprávněnými realizátory a provozovateli FVE na 

budovách v majetku města Brna pouze společnosti z Koncernu SMB, které disponují potřebnými 

oprávněními pro tuto činnost a jimž je tato činnost rozhodnutím orgánů města uložena, příp. jejich 

dceřiné společnosti, 

 na případy uzavření nájemní smlouvy za účelem instalace FVE dle předchozího bodu se 

nevztahuje podmínka udělování předchozího souhlasu Rady města Brna při trvání doby nájmu nad 

15 let dle článku 75 odst. 4 písm. a) tohoto Statutu.“, 

v článku 76 

 na konci odst. [54] tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se text: „k jejich přijetí a uzavření smlouvy jsou 

městské části oprávněny rovněž bez souhlasu Rady města Brna.“. 

 

4. V příloze č. 2 – Vzájemný výkon přenesené působnosti: 

v odst. Městská část Brno-Královo Pole vykonává státní správu pro: 

městskou část Brno-Útěchov na úseku: 

 v bodě 2 třetí odrážka zní: 

„- § 30 zák. č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských 

rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů.“, 

městskou část Brno-Jehnice na úseku: 

 v bodě 7 třetí odrážka zní: 

„- § 13 odst. 9, § 20 odst. 2 a § 30 zák. č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské 

stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění 

pozdějších předpisů.“, 

v odst. Městská část Brno-jih vykonává státní správu pro: 

městskou část Brno-Chrlice na úseku: 

 v bodě 1 třetí odrážka zní: 
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„- § 30 zák. č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských 

rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů.“, 

městskou část Brno-Tuřany na úseku: 

 v bodě 1 třetí odrážka zní: 

„- § 30 zák. č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských 

rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů.“, 

městskou část Brno-Slatina na úseku: 

 v bodě 1 třetí odrážka zní: 

„- § 30 zák. č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských 

rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů.“, 

v odst. Městská část Brno-Bystrc vykonává státní správu pro: 

městskou část Brno-Kníničky na úseku: 

 v bodě 4 třetí odrážka zní: 

„- § 13 odst. 9, § 20 odst. 2 a § 30 zák. č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské 

stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění 

pozdějších předpisů.“, 

v odst. Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora vykonává státní správu pro: 

městskou část Brno-Ořešín na úseku: 

 v bodě 2 třetí odrážka zní: 

„- § 13 odst. 9, § 20 odst. 2 a § 30 zák. č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské 

stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění 

pozdějších předpisů.“. 

 

5. Příloha č. 5 – Pravidla pro svěřování majetku města městským částem – se nahrazuje přílohou této 

vyhlášky. 

 

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. Příspěvkové organizace: 

 text „Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace“ 

nahrazuje textem „Waldorfská škola Brno – střední škola, základní škola a mateřská škola, příspěvková 

organizace“, 

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. 4 Městská část Brno-sever: 
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 pod stávající 9. řádek vkládá nový řádek, který zní: „Mateřská škola Brno, Síčka 1a, příspěvková 

organizace“, 

 text „Základní škola a Mateřská škola Brno, Zeiberlichova 49, příspěvková organizace“ zrušuje, 

 za poslední stávající řádek doplňuje nový řádek, který zní: „Základní škola Brno, Zeiberlichova 49, 

příspěvková organizace“. 

 

Článek 2 

Účinnost 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Markéta Vaňková, v. r. 

primátorka města Brna 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Petr Hladík, v. r. 

1. náměstek primátorky města Brna

 


