
VI. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice konané dne 02.09.2019 

Věc: Materiál k bodu 5 - 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 

Předkladatel: Rada MČ Brno-Bohunice 
Zpracovatel: Ing. Kamarád V Brně dne 07.08.2019 

Důvodová zpráva 

MČ Brno-Bohunice obdržela od Organizačního odboru MMB a Odboru územního plánování 
a rozvoje MMB (dále jen OÚPR MMB) 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. Navrhované 
změny jsou následující: 

I. Vzhledem k negativním usnesením jednotlivých MČ k předložené úpravě Statutu ve věci 
pořizování územního plánu a regulačních plánů, předložil OÚPR MMB po projednání 
s MČ nový návrh úprav předmětných článků Statutu, týkající se územního plánování: 

Úprava v působnosti orgánů města (články 31 11 a 18) 
Úprava se dotýká územně plánovací činnosti města, kdy MČ mohou prostřednictvím 
určeného člena ZMB participovat na přípravě územně plánovací dokumentace včetně jejích 
změn, uplatňovat připomínky z úrovně Rady MČ, stanovení zákonných lhůt pro uplatňování 
připomínek a pro podávání podnětů vůči územně plánovacím podkladům a pro uplatňování 
připomínek vůči územně plánovacím dokumentacím, rozšíření okruhu účastníků 
dohodovacího řízení. 

li. Organizační odbor MMB zaslal zbývající úpravy Statutu týkající se úprav článků 22, 74 
a 76: 

Úprava v oblasti životního prostředí (článek 22) 
Úprava je navržena z důvodu změny zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve zneru 
pozdějších předpisů, a to přijetím zákona č. 183/2017 Sb., změny zákonů v souvislosti 
s přijetím zákonů o přestupcích, kdy se doplňuje nový odstavec týkající se založení skládky 
fyzickou osobou. 

Úpravy v oblasti kontroly (článek 74) 
Dne 01.01.2019 nabyla účinnosti vyhláška č. 274/2018 Sb., kterou se mění vyhláška 
č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole ve veřejné správě. Touto 
vyhláškou se mění struktura a rozsah zpráv o výsledcích finančních kontrol u MČ 
a příspěvkových organizací. 

Úprava v oblasti financí a rozpočtu (článek 76) 
Úprava reaguje na platná ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 
na stavbu, kdy se upřesňuje účelovost použitých finančních prostředků na vybudování 
parkovacích stání v souvislostí s výstavbou či rekonstrukcí bytů a bytových domů, kdy pro 
tento účel mohou být použity prostředky z VHČ bez souhlasu ZMB. 

Současně jsou novelizovány i příslušné odkazy na novou legislativu. 
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Návrh usnesení 

Zastupitelstvo MČ Brno-Bohunice 

souhlasí 

s doplněnou úpravou znění článků 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, týkající se územního plánování, dle předloženého 
návrhu, který je přílohou č. 5 zápisu 

s předloženým 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, který je přílohou č. 6 zápisu 

ukládá 

tajemníkovi úřadu zaslat toto usnesení Organizačnímu odboru MMB a Odboru územního 
plánování a rozvoje MMB. 

Příloha: Kopie dopisu OÚPR MMB ze dne 12.07.2019 včetně příloh 
Kopie dopisu Organizačního odboru MMB ze dne 15.07.2019 včetně příloh 


