
XVll. zasedání pitelstva MC Brno-Bohunice ko né dne 27.10.2021

Věc: Materiál k bodu 4 Návrh obecně závazné vyh|ášky statutárního města Brna,
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyh|áška
statutárního města Brna č. 20l20o1, kterou se vydává Statut
města Brna, ve znění pozdějších vyhIášek

Předkladatel
Zpracovatel:

Rada MČ Brno-Bohunice
lng. Kamarád V Brně dne 22.09'2021

Důvodová zpráva
MČ Brno-Bohunice obdžela od organizačního odboru MMB návrh obecně závazné vyhlášky
statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města
Brna č. 20l2o01, kterou se vydává Statut města Brna, Ve znění pozdějších vyhlášek, a to ze dne
25.08.2021, 06.09.2021 a 16'09.202'1. Navrhované změny jsou následující.

Uorava v oblasti tvorbv a ochra životního orostředí Iěl.21 a 22l,
Změny upravující postavení města jako Účastníka řízení dle zákona o 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 rámcitěchto řízení (de
např. o následující řízení dle č. 11411992 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 2't a doplnění písm. q) v článku 22, to vše ve vazbě na vydání nového zákona č.
54112020 Sb., o odpadech.

Úprava v obtasti financí a rozpočtu (čl. 23)
Zákonem ze dne 1. prosince 2020 č.54312020 Sb., kterým se mění některé zákony vsouvislosti
s přt1etím 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 stávqící místní poplatek' V současnosti je na území
statutárního města Brna poplatekza odpad upraven obecně závaznou vyhláškou statutárního města
Brna č' 1612019, o místním poplatku za provoz systému shromaŽd'ování, sběru, přepravy, třídění,
vyuŽívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního
města Brna č. 912020. Nicméně jiŽbyla vydána nová obecné závazná vyhláška statutárního města
Brna č. 1412021 o poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, která s účinností od
01'01.2022 v celém rozsahu nahradí dosavadní právní úpravu.

Uorava v oblasti i (č!. 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.

Uorava v oblasti ích věcí (čl. 41 a 42l.
Provádění identifikace osob pro povinnou osobu na základě jejÍ Žádosti, tzv. zprostředkovanou
identifikaci, podle $ 8 odst. 1 zák' č. 25312008 sb', o někteých 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 srozšířenou působností. K01 .o1.2017 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.
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Úprava v oblasti sociální péče (č!. 55 a 56l
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). Rozšířuje 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 navženo v oblasti péče o rodinu a děti vypuštění
činnosti týkající se poskytování pečovatelské sluŽby, nebot' tuto činnost zabezpečuje Centrum
sociálních sluŽeb, příspěvková organizace. V oblasti vykonávání funkce opatrovníka osobám
s omezenou svéprávností, osobám v trestním iízení je navrhováno rozšíření výkonu této funkce i pro
osoby neznámého pobytu.

Úprava v oblasti finančního hospodaření - čt. 76 odst. t54l
Rada města Brna (dále také ,,RMB") na své R8/168. schůzi dne 0í .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. 2ol2001, 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.

Uprava v oblasti právních předpisů města (čl. 77l
Navrhuje se úprava postupu při vydávání obecně závazných vyhlášek anařízeni statutárního města
Brna v souvislosti s přijetím nového zákona č. 3512021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních
samosprávných celků a někteých správních úřadů, kteý stanovuje pravid|a pro publikaci právních
předpisů Územních samosprávných celků doposud obsaŽených v zákonech o obcích, krajích
a hlavním městě Plaze, včetně nového odkazu na právní předpis'

U rava v h ěástí čl.
Na základě poŽadavku M Brno-střed s odkazem na usnesení 1118126 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."

Námitkv k návrhu závazné vvhláškv. kterou se měn í Statut města Brna:

a) V článku 22 odst. 1 písm. q) Statutu je navrhováno, aby městské části byly účastníkem řÍzení
vedeného krajským úřadem o vydání povolení k provozu zařízení ke skladování, sběru, úpravě,
vyuŽití nebo odstranění odpadu podle zákona o odpadech. Tímto návrhem má být městským
částem svěřena nová agenda, kterou doposud vykonával Magistrát města Brna. Pro tuto novou
specífickou agendu není odbor technických sluŽeb dostatečně organizačnětechnicky ani
od borně zabezpečen. Doporučujeme agend u odm ítnout'

b) V článku 22 odst. 1 písm. p) Statutu je navrhováno, aby městské části, měly postavení vlastníka
pozemku v řízeních podle zákona o ochraně přírody a krajiny, která se týkají majetku jím
svěřeného podle Přílohy č. 4 Statutu. Ve stávajícím Statutu v článku 22 odst. 1 písm. g) je jiŽ
upraveno postavení městských částí v řízeních podle zákona o ochraně přírody a krajiny, a to
ve věci kácenídřevin na plochách, na ktených městské částizajišt'ují správu a ÚdrŽbu.
Navrhovaným doplněním Statutu, tak dochází k tříštění právní úpravy vztahující se k jednomu
typu správních řízení, což v budoucnu můŽe vést k nejednoznačné interpretaci. Doporučujeme
úpravu těchto správních řízení sjednotit do jednoho ustanovení, a proto doporučujeme agendu
odmítnout.
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c) V článku 56 odst. 2 písm' g) Statutu je navrhováno doplnit do působnosti městských částí
vykonávání funkce opatrovníka pro osoby neznámého pobytu. Vzhledem ke skutečnosti, Že
funkci opatrovníka pro osobu neznámého pobytu lze vykonávat jak na základě ustanovení
soudem podle občanského zákoníku, tak ve správním řízení osobám, kteým se prokazatelně
nedaří doručovat podle správního řádu, neníjasné, na jaké případy výkonu opatrovnictví se má
navrhovaná úprava vztahovat. Ve stávající úpravě Statutu v článku 56 odst. 2 písm. g) je přesně
specifikováno o jaké opatrovnictví se jedná. Dále je ve stávajícím platném Statutu v článku 42
odst. 2 písm. n) je pro městské části upraveno'' ,,vykonávají funkci opatrovníka osob, jejichž
pobyt není znám, případně z jiného vážného dŮvodu, je-li to třeba k ochraně zájmŮ těchto osob
nebo veřejného zájmu." Dle poznámky je toto opatrovnictví vykonáváno, jak podle občanského
zákoníku, tak podle správního řádu. Je tedy nepochybné, Že ve stávajícím Statutu je jiŽ výkon
opatrovnictví pro osoby neznámého pobytu upraven a navrhované doplněníje tedy nadbytečné,
doporučujeme vypustit.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Mč Brno_Bohunice

nesouhlasí

s předloŽenou úpravou Statutu města Brna

- V části ,,Tvorba a ochrana Životního prostředí" s článkem 22 Působnost městských částí odst. 1

písm. p) a písm. q)

- v části ,,Sociální péče" s článkem 56 Působnost městských částí odst. 2 písm. g)

souhlasí

s předloŽeným návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění
a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 2012001, kterou se vydává Statut
města Brna, ve zněni pozdějších vyhlášek, kteý je přílohou č' 5 zápisu, kromě výše uvedeného

uk!ádá

tajemníkovi Úřadu zaslat toto stanovisko na organizační odbor MMB

Příloha: Kopie dopisů organizačního odboru MMB ze dne 25.08.2021,06.09.2021 a 16.09.2021
včetně příloh


