
 
3/IX. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany konané dne 23. 2. 2023 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Bod programu č.: 14 
Návrh vyhlášky – Statut města Brna 

 

Obsah: 

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Organizačního odboru MMB 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 10/IX. schůzi pod bodem programu č. 13 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.  

 

Přílohy: 

- žádost ORGO MMB ze dne 7. 2. 2023 

 

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 15. 2. 2023 

 

 

 

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/0063199/2023 

SPIS. ZN.:  

  

VYŘIZUJE: Ing. Eva Chaloupková 

 

TELEFON: +420 542 172 170 

ID DATOVÉ SCHRÁNKY: a7kbrrn 

E-MAIL: chaloupkova.eva@brno.cz 

    

DATUM: 7. 2. 2023   

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 nejpozději 
v termínu do 31. 3. 2023, aby mohlo být uvedeno v přehledu vyjádření městských částí, které bude k dispozici 
při projednávání materiálu na zasedání Zastupitelstva města Brna konaném dne 4. 4. 2023. 

Návrh bude předložen na 3. jednání Sněmu starostů, který se koná dne 16. 2. 2023. 

V případě dotazů jsem Vám k dispozici. 

Děkuji. 

 

S pozdravem  

 

 

Ing. Eva Chaloupková 

vedoucí Organizačního odboru 
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Obecně závazná vyhláška č. X/2023,   

 

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. X/2023, 
 

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 Z9/X. zasedání konaném dne X. X. 2023 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, 

19/2021 a 20/2022, se mění a doplňuje takto: 

 

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

v článku 5 

 v písm. h) a i) na konec doplňuje text „V době nepřítomnosti primátora zastupují město náměstci 

primátora. Na základě usnesení schůze Rady města Brna, jež je přímo pověří k zastupování v rámci 

konkrétního řízení či k podpisu vyjádření za město, jsou náměstci oprávnění zastupovat město i v době 

přítomnosti primátora. K zastupování za město může být usnesením schůze Rady města Brna pověřen 

i jiný člen Zastupitelstva města Brna, stejně tak jako k podpisu vyjádření za město. “ 

v článku 11 

v odst. 2 

 na konci písm. l) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písm. m), které zní: „vydávání stanovisek 

ke stavebním záměrům jiných stavebníků pro zpracování vyjádření primátora k projektovým 

dokumentacím pro vydání územního rozhodnutí nebo společného povolení dle zvláštního právního 

předpisu.22) 

v článku 12 

v odst. 3 

 na konci šesté odrážky doplňuje čárka a doplňuje se odrážka sedmá, která zní: „o uzavření smluv 

o investičním příspěvku v souladu se Zásadami pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné 

infrastruktury statutárního města Brna,“ 

v odst. 8 

 text „podle zvláštního zákona 132)“ nahrazuje textem „na základě článku 74 odstavce 1 písm. e) tohoto 

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

v článku 17 

v odst. 1 

 v písm. c) za slovy „plánovacích smluv“ spojka „a“ nahrazuje čárkou a na konci se doplňuje text: „smluv 

o spolupráci a smluv o investičním příspěvku v případě staveb v celoměstském zájmu v souladu se 

Zásadami pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Brna,“ 

v článku 18  

v odst. 1  

 na konci písm. e) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písm. f) a g) která znějí: 

„f) vydávají stanoviska ke stavebním záměrům jiných stavebníků pro zpracování vyjádření primátora 

k projektovým dokumentacím pro vydání územního rozhodnutí nebo společného povolení dle zvláštního 

právního předpisu,22) a to ve lhůtách v souladu se Zásadami pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné 

infrastruktury statutárního města Brna, přičemž, není-li stanovisko vydáno ve stanovené lhůtě, má se 

za to, že městská část nemá ke stavebním záměrům námitek, 

g) uzavírají smlouvy o investičním příspěvku v souladu se Zásadami pro spolupráci s investory na 

rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Brna.“ 

v článku 22 

v odst. 1 

 na konci písm. r) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písm. s), které zní: „podílí se finančně na správě 

a údržbě veřejného pohřebiště mimo území statutárního města Brna za předpokladu, že toto veřejné 

pohřebiště je městskou částí smluvně využíváno.“ 

v článku 30 

v odst. 1 

 na konci písm. i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písm. j), které zní: „vykonávají práva města podle 

zvláštního právního předpisu66) při odstraňování silničního vozidla, které je v rozporu s tímto zvláštním 

právním předpisem odstaveno na veřejně přístupné účelové komunikaci, která není ve vlastnictví 

města.“ 

v článku 74  

v odst. 1  

 písm. e) zní: „městské části, které mají 15 000 obyvatel a více, zřizují k zabezpečení, udržování  

a ověřování vnitřního kontrolního systému útvar interního auditu; městské části, které mají méně než 

15 000 obyvatel, mohou nahradit funkci útvaru interního auditu přijetím jiných dostatečných opatření, 

 

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

v článku 76 

v odst. 8 

 doplňuje písm. g) které zní: „na částečné zajištění správy a údržby veřejného pohřebiště mimo území 

statutárního města Brna za předpokladu, že toto veřejné pohřebiště je městskou částí smluvně 

využíváno.“ 
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4. V odkazech – se: 

 v odkazu 54) druhá a třetí odrážka zrušuje, 

 v odkazu 158) text „15/2017, o maximálních cenách taxislužby na území statutárního města Brna, 

ve znění pozdějších předpisů“ nahrazuje textem „24/2022, kterým se stanovují maximální ceny osobní 

taxislužby na území statutárního města Brna“ 

 

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

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

městskou část Brno-Ořešín na úseku: 

 bod 5 zní: 

„- veškeré přestupky, k jejichž projednání je příslušná v přenesené působnosti městská část na základě 

právních předpisů či tohoto Statutu.“ 

 

Článek 2 

Účinnost 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Markéta Vaňková 

primátorka města Brna 

 

 

 

 

 

 

Mgr. René Černý 

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 také jen „MČ“) Brno-Řečkovice a Mokrá Hora a MČ Brno-Ořešín na úpravu výkonu 
přenesené působnosti.  

 
Úprava v oblasti orgánů města (čl. 5) 
Současná textace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut 
města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek (dále jen „Statut“) stanoví, že primátor města Brna zastupuje město 
jako účastníka řízení v některých územních a správních řízeních. Z praktických důvodů se navrhuje doplnění 
náměstků, příp. jiné osoby pověřené k zastupování v předmětných územních a správních řízení usnesením 
Rady města Brna.   

 
Úprava týkající se zřizování útvaru interního auditu městskými částmi (čl. 12 a 74) 
Návrh úpravy vychází ze skutečnosti, že městské části statutárního města Brna nejsou dle zák. č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, orgány veřejné správy a nevztahuje se na ně tedy povinnost zřizovat funkci interního 
auditu. Ačkoli povinnost zřízení útvaru interního auditu nevyplývá pro městské části ze zákona, je takto 
stanoveno Statutem. Na základě podnětu z MČ Brno-Židenice týkajícího se povinnosti zřízení útvaru interního 
auditu a pro úplné vyloučení pochybností se navrhuje aktualizace příslušných ustanovení článků 12 a 74 
Statutu. 

   

Úprava v oblastech orgánů městských částí (čl. 11 a 12) a územního rozvoje a výstavby (čl. 17 a 18)  
Dne 1. 4. 2021 nabyly platnosti a účinnosti „Zásady pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury 
statutárního města Brna“ (dále jen „Zásady“), schválené Zastupitelstvem města Brna na Z8/25. zasedání 
konaném dne 23. 3. 2021. Dle Zásad jsou z úrovně města uzavírány s investory smlouvy o spolupráci 
a o poskytnutí investičního příspěvku vždy, když stavební záměr vyžaduje vybudování nové, nebo úpravu 
stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury. Současně je v rámci těchto smluv sjednáván investiční 
příspěvek poskytovaný městu na pokrytí nákladů spojených s přípravou a realizací nové veřejné infrastruktury 
města (občanská vybavenost, dopravní a technická infrastruktura) nebo na veřejnou službu, vyvolanou 
stavebním záměrem.  
Městským částem je doporučeno využít Zásad a uzavřít s investorem smlouvu o investičním příspěvku 
v případě stavebních záměrů, které nevyžadují vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní 
a technické infrastruktury, a pro případ, že je využijí, je radě městské části dána pravomoc rozhodovat 
o uzavření smluv o investičním příspěvku. 
V případě stavebních záměrů celoměstského významu vydává město zastoupené oprávněnou osobou 
vyjádření k projektovým dokumentacím pro vydání územního rozhodnutí nebo společného povolení. 
Podkladem pro zpracování vyjádření je mimo jiné stanovisko příslušné městské části, na jejímž území má být 
stavební záměr realizován. Stanoviska městských částí jsou městu často zasílána s delší časovou prodlevou 
nebo městská část nereaguje vůbec. Tím dochází k časovým průtahům na straně města v přípravě 
a schvalování vyjádření primátorky/primátora a město je vystavováno kritice ze strany investorů. Z toho 
důvodu je navrhováno doplnění nového písm. f) v článku 18, na základě kterého by městské části vydávaly 
stanoviska ke stavebním záměrům jiných stavebníků ve lhůtách v souladu se Zásadami, přičemž oprávněným 
orgánem k rozhodnutí o vydání by bylo zastupitelstvo městské části (nové písm. m) v odst. 2 v článku 11), 
přičemž by se vycházelo z předpokladu, že pokud v dané lhůtě není stanovisko městské části zasláno městu, 
městská část nemá k tomuto stavebnímu záměru námitek. 

 

Úprava v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí (čl. 22 a čl. 76)  
Vzhledem k historické vazbě k římskokatolické farnosti v Troubsku pohřbívají obyvatelé městské části Brno–
Bosonohy své pozůstalé právě na veřejném pohřebišti v Troubsku. Na správě a údržbě pohřebiště v Troubsku 
se MČ Brno-Bosonohy finančně podílí. Z toho důvodu je předkládán návrh na změnu Statutu v čl. 22 
a současně i v čl. 76, aby městská část mohla žádat o finanční prostředky z rozpočtu města Brna na správu a 
údržbu tohoto veřejného pohřebiště. Totožná situace je v MČ Brno-Útěchov, jejíž obyvatelé pohřbívají své 
pozůstalé na veřejném pohřebišti v obci Vranov a městská část se finančně podílí na správě a údržbě tohoto 
veřejného pohřebiště. Nelze vyloučit, že v budoucnu nastane ojediněle situace případně i v jiných městských 
částech. 
Podle ust. § 16 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, je provozování veřejného pohřebiště službou ve veřejném zájmu zajišťovanou obcí v samostatné 
působnosti. Nemůže-li obec zajistit provozování veřejného pohřebiště v územním obvodu své působnosti, je 
povinna zajistit provozování veřejného pohřebiště v jiné obci v okolí na základě dohody s provozovatelem 
pohřebiště. 



V této souvislosti se do čl. 76 doplňuje účelově určená dotace městským částem z rozpočtu města na částečné 
zajištění správy a údržby veřejného pohřebiště mimo území statutárního města Brna. 
 

Úprava v oblasti dopravy a silničního hospodářství (čl. 30)  
Požadavek na změnu vzešel z 32. jednání Sněmu starostů, na kterém bylo přijato usnesení s žádostí o úpravu 
Statutu, aby bylo možné z úrovně městských částí řešit odstranění vozidla bez STK na veřejně přístupných 
účelových komunikacích nepatřících do vlastnictví města Brna. Tuto aktivitu umožňuje od 1. 1. 2022 novela 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Záměrem doplnění je 
obsáhnout výkon práv obce k veřejně přístupným účelovým komunikacím v jiném než obecním vlastnictví, 
nově začleněný do § 19c odst. 1 písm. c) a odst. 2 a do § 19d zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Změna v odkazech 

 odkaz 54)  
vypuštění zák. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zák. č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách 
některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, z důvodu legislativní 
změny 

 odkaz 158) 
vypuštění zrušeného nařízení statutárního města Brna č. 15/2017, o maximálních cenách taxislužby 
na území statutárního města Brna, ve znění pozdějších nařízení a nahrazení aktuálním nařízením 

 
Příloha č. 2 
Je zapracována vzájemná změna ve výkonu přenesené působnosti mezi MČ Brno-Ořešín a MČ Brno-
Řečkovice a Mokrá Hora na základě usnesení ZMČ Brno-Ořešín ze dne 7. 9. 2022 a ZMČ Brno-Řečkovice 
a Mokrá Hora ze dne 15. 9. 2022. 

 

 
Pro lepší orientaci je přiloženo srovnání stávajícího znění dotčených částí Statutu s textem novým. 
Změny jsou vyznačeny takto: 

přeškrtnuto   - vypuštěný text 
červený text - nový text  

Porovnání textu 
 

ČLÁNEK 5 – PRIMÁTOR MĚSTA BRNA 
[2] Primátor města Brna: 
h) zastupuje město jako účastníka řízení v územních řízeních o umístění stavby, o změně využití území 
a o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území, a to v případě staveb a území celoměstského 
zájmu dle Přílohy č. 8 tohoto Statutu, v případě staveb a území, které zasahují na území dvou a více 
městských částí a v územních řízeních na území sousedních obcí. V době nepřítomnosti primátora zastupují 
město náměstci primátora. Na základě usnesení schůze Rady města Brna, jež je přímo pověří k zastupování 
v rámci konkrétního řízení či k podpisu vyjádření za město, jsou náměstci oprávněni zastupovat město i v době 
přítomnosti primátora. K zastupování za město může být usnesením schůze Rady města Brna pověřen i jiný 
člen ZMB, stejně tak jako k podpisu vyjádření za město, 

i) zastupuje město jako účastníka řízení v těch správních řízeních prováděných podle zvláštních právních 
předpisů, 21a) ve kterých má město ze zákona postavení účastníka řízení a předmět řízení zasahuje do 
správních obvodů dvou a více MČ nebo se jedná o stavbu celoměstského zájmu dle Přílohy č. 8 tohoto Statutu.  
V době nepřítomnosti primátora zastupují město náměstci primátora. Na základě usnesení schůze Rady města 
Brna, jež je přímo pověří k zastupování v rámci konkrétního řízení či k podpisu vyjádření za město, jsou 
náměstci oprávněni zastupovat město i v době přítomnosti primátora. K zastupování za město může být 
usnesením schůze Rady města Brna pověřen i jiný člen ZMB, stejně tak jako k podpisu vyjádření za město, 
 
 

ČLÁNEK 11 - ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI 
[2] Zastupitelstvu městské části přísluší dále rozhodovat podle § 85 a 133 zákona o obcích o těchto právních 
jednáních: 
l) převodu bytů a nebytových prostor v domech jim svěřených, převodu pozemku zastavěného domem 
s jednotkami a pozemku souvisejícího, případně podílu na těchto pozemcích, v rozsahu vymezeném tímto 
Statutem., 
m) vydávání stanovisek ke stavebním záměrům jiných stavebníků pro zpracování vyjádření primátora 
k projektovým dokumentacím pro vydání územního rozhodnutí nebo společného povolení dle zvláštního 
právního předpisu.22)  



ČLÁNEK 12 - RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI 
[3] Rada městské části rozhoduje: 

- o uzavření dohod o spolupráci a partnerství dle článku 46 odst. 1 tohoto Statutu, 

- o uzavření smluv o investičním příspěvku v souladu se Zásadami pro spolupráci s investory na 
rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Brna, 

[8] Rada té městské části, která zřizuje podle zvláštního zákona 132) na základě článku 74 odstavce [1] písm. 
e) tohoto Statutu útvar interního auditu, jmenuje a odvolává na návrh starosty městské části vedoucího útvaru 
interního auditu městské části. 

ÚZEMNÍ ROZVOJ A VÝSTAVBA 

ČLÁNEK 17 - PŮSOBNOST MĚSTA 
[1] Samostatná působnost: 

c) zajišťuje uzavírání plánovacích smluv, smluv o výstavbě dopravní a technické infrastruktury dle zvláštního 
předpisu,148a) smluv o spolupráci a smluv o investičním příspěvku v případě staveb v celoměstském zájmu 
v souladu se Zásadami pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Brna, 
 
 

ČLÁNEK 18 - PŮSOBNOST MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ 
[1] Samostatná působnost: 

e) vykonávají funkci investora (objednatele): 

- u investičních akcí hrazených z rozpočtů městských částí, jejichž význam a vztahy nepřekračují hranice 
městských částí,  

- u investičních akcí z pověření města; 

- zodpovídají za účelné a efektivní vynakládání investičních prostředků; zajišťují věcnou a technickou 
koordinaci akcí investičního charakteru a zodpovídají za to, že u těchto akcí nevzniknou nároky 
na investiční prostředky z rozpočtu města., 

f) vydávají stanoviska ke stavebním záměrům jiných stavebníků pro zpracování vyjádření primátora 
k projektovým dokumentacím pro vydání územního rozhodnutí nebo společného povolení dle zvláštního 
právního předpisu,22) a to ve lhůtách v souladu se Zásadami pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné 
infrastruktury statutárního města Brna, přičemž, není-li stanovisko vydáno ve stanovené lhůtě, má se za to, že 
městská část nemá ke stavebním záměrům námitek, 
g) uzavírají smlouvy o investičním příspěvku v souladu se Zásadami pro spolupráci s investory na rozvoji 
veřejné infrastruktury statutárního města Brna. 

 
 

TVORBA A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
ČLÁNEK 22 - PŮSOBNOST MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ 

[1] Samostatná působnost: 

r) odstraňuje nezákonně soustředěný odpad (nelegální skládky odpadů) na území statutárního města Brna 
o objemu do 5 m3., 
s) podílí se finančně na správě a údržbě veřejného pohřebiště mimo území statutárního města Brna za     
předpokladu, že toto veřejné pohřebiště je městskou částí smluvně využíváno. 

 

DOPRAVA A SILNIČNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

ČLÁNEK 30 - PŮSOBNOST MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ 
[1] Samostatná působnost: 

i) zabezpečují 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.,  
j) vykonávají práva města podle zvláštního právního předpisu66) při odstraňování silničního vozidla, které je 
v rozporu s tímto zvláštním právním předpisem odstaveno na veřejně přístupné účelové komunikaci, která 
není ve vlastnictví města. 
 
 

KONTROLA 
ČLÁNEK 74 - PŮSOBNOST MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ 

[1] Samostatná působnost: 



e) zabezpečují městské části, které mají 15 000 obyvatel a více, zřizují k zabezpečení zavedení, udržování a 
ověřování vnitřního kontrolního systému útvar interního auditu; podle zvláštních předpisů; 132,133a) městské 
části, které mají méně než 15 000 obyvatel, mohou nahradit funkci útvaru interního auditu přijetím jiných 
dostatečných opatření, 133) 
 

ČLÁNEK 76 - FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 
Příjmy městské části 

[8] Účelově určené dotace z rozpočtu města: 

f) na opravy a investice do ostatního nemovitého majetku, uvedeného v Části III Přílohy č. 4 tohoto Statutu, 
g) na částečné zajištění správy a údržby veřejného pohřebiště mimo území statutárního města Brna za      
předpokladu, že toto veřejné pohřebiště je městskou částí smluvně využíváno. 
 

ODKAZY 
 

54) - zák. č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, 
přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů 
(lázeňský zákon) 

- zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

- zák. č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) 
 

158) - obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 15/2011, o stanovištích taxislužby, 
kterou se stanovují podmínky užívání stanoviště a Provozní řád stanovišť taxislužby na území 
města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek  

- nařízení statutárního města Brna č. 15/2017, o maximálních cenách taxislužby na území 
statutárního města Brna, ve znění pozdějších nařízení 24/2022, kterým se stanovují 
maximální ceny osobní taxislužby na území statutárního města Brna 

 

 

Příloha č. 2 

Vzájemný výkon přenesené působnosti 

 

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

městskou části Brno-Ořešín na úseku:  

5. Přestupků - zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů, 

- § 105a, § 105b odst. 1. písm. a) až c) zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

- v 1. stupni podle § 178 až 181 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, 

- v 1. stupni podle § 87 odst. 1 písm. g), odst. 2 písm. e), odst. 3 písm. d) 
a § 88 odst. 1 písm. c) a h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

- veškeré přestupky, k jejichž projednání je příslušná v přenesené 
působnosti městská část na základě právních předpisů či tohoto 
Statutu.  

 

 


