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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 vyhIášek

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. 2ol2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek, a to ze dne
28.03.2022 a následně opravený návrh dne 07 '04'2022 s následujícími změnami:

Úprava v oblasti tvorbv a ochranv životního prostředí (č!. 2í a 22l

V článku 21 odst' [1] písm. r) je nesprávně uvedena výjimka z postavení vlastníka pozemku
v působnosti statutárního města Brna v řízeních o povolení kácení dřevin dle písm. q) článku 21
odst. [1]. odkaz se však logicky vztahuje k písm' g) článku 22 odst. [1].

Vzhledem k tomu, Že v současné době je jiŽ likvidace nelegální skládky do 5 m3 v kompetenci
městských částí a odbor Životního prostředÍ MMB odstraňuje nelegální skládky nad 5 m3, je
zapracování této skutečností do Statutu pouze formální Úpravou stávajícího postupu. Městským
částem jsou od roku 2004 v rámci rozpočtu přidělovány finanční prostředky na likvidaci těchto
nelegálních skládek o objemu do 5 m3'

Úprava v obtasti zdravotnictvi (č!. 5í )

S účinností od 01 .01.2022 došlo ke změně zákona č' 36112000 Sb', o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve zněnÍ pozdějších
předpisů, kterým se rozšiřuje distribuce speciálních označení vozidel lékaře konajícího návštěvní
sluŽbu o novou skupinu - poskytovatele domácízdravotní péče'

Úprava v oblasti sociální péče (čl. 56)

Při poslední Úpravě Statutu byla v článku 56 písm' g) doplněna slova ,,a osob neznámého pobytu".
Z celého znění doplněného písm. g) není ovšem zcela jednoznačně zřejmé, v jaké souvislosti lze
doplnění vyloŽit' Z důvodu právní jistoty se navrhuje přeformulování písm. g) s tím, Že k obsahové
změně nedochází.

Uprava v oblasti Městské policie (čl. 71)

Navrhuje se vypuštění písm. a) v čl. 71 odst. [2], tedy působnost oddělení Městské policie Brno,
kterým je Stavební policie. Důvodem návrhu na vypuštění předmětného ustanovení a ukončení
činnosti Stavební policie je vydání zákona č. 28312021 sb., stavební zákon (dále jen nový stavební
zákon), kteý postupně nabývá účinnosti ode dne 30'07.2021 aŽ do 01'07'2023. Nový stavební
zákon vypustil moŽnost zjišťování a prosazováni kázně a pořádku na úseku stavebního řádu, včetně
oprávnění vstupu na pozemky a do staveb pověřeným zaměstnancem orgánu obce jako
oprávněnou úřední osobou. Tuto kompetenci nový stavební zákon dává pouze stavebním úřadům a
jejich zaměstnancŮm a nikoliv, tak jak tomu bylo doposud, jiným osobám. Lze oprávněně
předpokládat, Že ani novely nového stavebního zákona tuto moŽnost znovu nezavedou. Pověření
zaměstnanci oddělení Městské policie Brno, kterým je Stavební policie, nebudou moci ode dne
01.01 .2023 vykonávat dosavadní činnost pro statutární město Brno. S ohledem na uvedené
skutečnosti je Stavební policie v současné době personálně poddimenzovaná a její činnost je tak jiŽ
nyní fakticky ochromená.
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Úprava v oblasti hospodaření s městskÝm maietkem (čI. 75l

Navrhovaná změna Statutu spočívající v doplnění nového odstavce 14 v čl' 75 - Hospodaření
s městským majetkem, vychází z rozhodnutístatutárního města Brna (dále také,,SMB") učiněným ve
vztahu k Uzemní energetické koncepci sMB a rovněŽ s ohledem k naplňování SECAP (Akčního
plánu pro udrŽitelnou energii a klima). Zastupitelstvo města Brna pověřilo nově vzniklou společnost
sAKo Brno SoLAR a. s', zajištěním vybudování fotovoltaických elektráren o instalovaném výkonu
40 MWp na střechách budov v majetku SMB. Pro splnění tohoto zadání je potřeba zajistit této
společnosti maximální součinnost všech městských částí' V případě vyhodnocení konkrétní budovy
jako vhodné pro instalaci FVE vstoupí s jejím správcem sAKo Brno SOLAR a. s., do jednání
vedoucímu k instalaci FVE na střeše této budovy' K tomu je třeba v prvé řadě zajistit exkluzivitu
městské společnosti, dále umoŽnit pronájem plochy střech na dobu delší neŽli stávající maximum 15
let a v neposlední řadě i zajistit součinnost.

Příloha č. 2

Změna zohledňuje novelu zákona i,, 9912004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské
stráŽi, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, účinnou od 1. 1.2022' Ustanovení s 13 odst' 8 tohoto zákona se nahrazuje ustanovením
$ 'l3 odst. 9 tohoto zákona' RovněŽ dochází k nahrazení zkráceného označení zákona,,o rybářství"
celým názvem zákona dle Sbírky zákonŮ.

Příloha č. 5

Jedná se o technické změny a úpravy, jejichŽ potřeba vyplynula v průběhu praxe' Cílem je
zjednodušení a upřesnění článků Statutu' Nová Příloha č. 5 je v samostatném souboru, nebot'došlo
k zásadní úpravě textu a nelze porovnávat změny.

Úprava přílohv č. 9 Statutu města Brna

V roce 2021 došlo ke změně názvu příspěvkové organizace zřizené

o statutárním městem Brnem z ,,Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8,
příspěvková organizace" na ',Waldorfská škola Brno - střední škola, základni škola a mateřská
škola, příspěvková organizace", a

o statutárním městem Brnem - městskou částí Brno-sever ze ,,Základní škola a Mateřská škola
Brno, Zeiberlichova 49, příspěvková organizace" na ,,Základní škola Brno, Zeiberlichova 49,
příspěvková organizace".

K 1. záři 2021 byla statutárním městem Brnem - městskou částí Brno-sever zřízena nová
příspěvková organizace Mateřská škola Brno, Síčka 'ta, příspěvková organizace.

Námitkv k návrhu obecně závazné vvhláškv. kterou se mění Statut města Brna:

a) V článku 71 odst. 2 písm. a) Statutu je navrhováno, aby byla zrušena působnost oddělení
Městské policie Brno, kteným je Stavební policie. Důvodem k tomuto zrušení je skutečnost, Že
zákon č. 28312021 Sb., stavební zákon (dále jen ,,nový stavební zákon"), vypouští moŽnost
zajišťování a prosazování kázné a pořádku na úseku stavebního řádu, včetně oprávnění vstupu
na pozemky a do staveb pověřeným zaměstnancem orgánu obce jako oprávněnou úřední
osobou. Nový stavební zákon s účinností od 01 .01'2023 dává tuto pravomoc pouze stavebním
úřadům a jejich zaměstnancům, a nikoliv jiným osobám, jako doposud. Vzhledem ke
skutečnosti, Že byl zahájen legislativní proces, jehoŽ výsledkem má být odloŽení účinnosti
nového stavebního zákona, popřípadě má být tento zákon dále měněn, povaŽujeme za vhodné
ponechat působnost Stavební policie tak, jak je Statutem upravena do té doby, kdy bude známa
definitivní účinnost a znění nového stavebního zákona, Navrhujeme tedy ponechat původní
znění čl. 71 odst. 2 písm. a) Statutu.
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b) Ve stávající příloze č. 5 Statutu - ,,Pravidla pro svěřování majetku města městským částem" - je
v článku 2 ,,Svěření nemovitého majetku města, nebo Žádost o předchozí souhlas dle čl. 75
odst. 4. písm. a) Statutu" v části ,,Na Žádost městské části" v odst. 4 upraveno, Že příslušný
odbor MMB má povinnost předloŽit kompletní Žádost MČ o svěření nemovitého majetku
kolektivním orgánům města ve lhůtě 60 dnů od doručení kompletní Žádosti na příslušný odbor.
V nově navrhovaném znění přílohy č. 5 Statutu je ve stejné části v článku 2 odst. 3 upravena
stejná povinnost příslušného odboru MMB předloŽit kompletní Žádost MČ o svěření nemovitého
majetku kolektivním orgánům města, ale jiŽ bez jakékoliv lhůty' Tato navrhovaná úprava
znamená, Že délka procesu svěřování nemovitého majetku městským ěástem by měla být
prakticky bez jakéhokoliv časového omezení. Městské ěásti by touto úpravou ztrati|y jakoukoliv
míru předvídatelnosti, kdy a zda jim poŽadovaný nemovitý majetek bude svěřen. Navrhujeme
zachovat v příslušném navrhovaném ustanovení 60tidenní lhůtu pro předloŽení kompletní
Žádosti MČ o svěření nemovitého majetku kolektivním orgánům města.

Návrh usnesení

ZastupiteIstvo MČ Brno-Bohunice

nesouhlasí

s předloŽenou úpravou Statutu města Brna

- V části ,,Městská policie" článku 71 Působnost města odst. 2 písm. a)

- V příloze č. 5 ,,Pravidel pro svěřování majetku města městským částem" článku 2 odst. 3

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 znění pozdějších vyhlášek, kteý je přílohou č. 5 zápisu' kromě výše uvedeného

ukládá

tajemníkovi úřadu zaslat toto stanovisko na organizaění odbor MMB

Příloha: Kopie dopisu organizačního odboru MMB ze dne 06.04'2022včetně příloh
Stávajícíznění přílohy č. 5 Statutu města Brna


