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Městské části vykonávající některé činnosti v přenesené působnosti pro jiné městské části 
 
Městská část Brno-střed vykonává státní správu pro: 

městskou část Brno-Bohunice na úseku: 

1. Civilní ochrany - § 15 odst. 2 písm. d) zák. č. 239/2000 Sb., o Integrovaném 
záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Vnitřních věcí – matriky - zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

- vyhláška MV ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon 
č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

  
 
městskou část Brno-Starý Lískovec na úseku: 

1.  Civilní ochrany - § 15 odst. 2 písm. d) zák. č. 239/2000 Sb., o Integrovaném 
záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Vnitřních věcí – matriky - zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

- vyhláška MV ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon 
č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 
městskou část Brno-Nový Lískovec na úseku: 

1. Civilní ochrany - § 15 odst. 2 písm. d) zák. č. 239/2000 Sb., o Integrovaném 
záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Vnitřních věcí – matriky - zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

- vyhláška MV ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon 
č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 
městskou část Brno-Bosonohy na úseku: 

1. Vnitřních věcí – matriky - zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

- vyhláška MV ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon 
č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

2. Sociální péče - §§ 10–17, §§ 28–30, §§ 31–34, §§ 35–37, §§ 51, 52, §§ 54–57, § 59, 
§ 62 zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
městskou část Brno-Kohoutovice na úseku: 

1. Vnitřních věcí – matriky - zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

- vyhláška MV ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon 
č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

městskou části Brno-Medlánky na úseku: 

1.  Vnitřních věcí  - projednávání přestupků v 1. stupni 55). 
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2. Životního prostředí - projednávání přestupků v 1. stupni31), 33), 35), 45)
, § 4 odst. 2 zákona 

č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů.“  

 
Městská část Brno-Žabovřesky vykonává státní správu pro: 

městskou část Brno-Komín na úseku: 

1. Vnitřních věcí – matriky - zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

- vyhláška MV ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon 
č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 
městskou část Brno-Jundrov na úseku: 

1. Vnitřních věcí – matriky - zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

- vyhláška MV ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon 
č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 
Městská část Brno-Královo Pole vykonává státní správu pro: 

městskou část Brno-Medlánky na úseku: 

1. Vnitřních věcí – matriky - zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

- vyhláška MV ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon 
č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

městskou část Brno-Útěchov na úseku: 

1. Bydlení - zák. č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění 
pozdějších předpisů,  

- zák. č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových 
křivd, ve znění pozdějších předpisů, 

- zák. č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů 
řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého, ve znění 
pozdějších   předpisů. 

2. Lesního hospodářství,  
    myslivosti a rybářství 

- § 53 odst. 1 zák. č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění 
pozdějších předpisů, 

- § 63 zák. č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, 

- § 13 odst. 8, § 20 odst. 2 a § 30 zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve 
znění pozdějších předpisů 

3. Sociální péče - §§ 10-17, §§ 28-30, §§ 31-34, §§ 35-37, §§ 51,52, §§ 54-57, § 59, § 62 
zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 
pozdějších předpisů, 

- § 37 odst. 1a, § 91, odst. 6, zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů, 

- § 465 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 

- § 30 odst. 2 zák. č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými 
účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, 
 
 

- § 35 odst. 1, § 36 odst. 1 písm. a) až d), f) až n) a q) a § 36 odst. 2 až 
9 zák. č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky 
návykových látek, ve znění pozdějších předpisů. 
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4. Civilní ochrany - § 15 odst. 2 písm. d) zák. č. 239/2000 Sb., o Integrovaném 
záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Zdravotnictví - § 11 zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů. 

6. Vnitřních věcí – matriky - zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

- vyhláška MV ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

7. Stavebního úřadu - zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

8. Dopravy a silničního 
hospodářství 

- zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, včetně činnosti speciálního stavebního úřadu dle ust. § 15 
odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

9. Vodního hospodářství - § 8 odst. 1 písm. a) bod 1 a 5, § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 a 5, § 15, § 17 
odst. 1 písm. c), § 78 a § 105 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění 
pozdějších předpisů,  

- § 15 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 
městskou část Brno-Jehnice na úseku: 

1. Bydlení - zák. č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění 
pozdějších předpisů, 

- zák. č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových 
křivd, ve znění pozdějších předpisů, 

- zák. č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů 
řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého, ve znění 
pozdějších předpisů. 

2. Sociální péče - §§ 10-17, §§ 28-30, §§ 31-34, §§ 35-37, §§ 51,52, §§ 54-57, § 59, § 62 
zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 
pozdějších předpisů, 

- § 37 odst.1a, § 91, odst. 6, zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů, 

- § 465 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, 

- § 30 odst. 2 zák. č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými 
účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, 

- § 35 odst. 1, § 36 odst. 1 písm. a) až d), f) až n) a q) a § 36 odst. 2 až 
9 zák. č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky 
návykových látek, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Civilní ochrany - § 15 odst. 2 písm. d) zák. č. 239/2000 Sb., o Integrovaném 
záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Vnitřních věcí: 
  a)  projednávání přestupků v 1. stupni: 

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

  b)  vyplácení jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým 
režimem:   

 - § 2 nařízení vlády č. 165/1997 Sb., o vyplacení jednorázové   náhrady 
ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem. 

  c)  matriky: - zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
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- vyhláška MV ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

5. Životního prostředí - § 80 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 

- § 23 odst. 1 písm. a), § 25 odst. 1 písm. d), § 30 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, § 4 odst. 2 zákona č. 251/2016 
Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, 

- § 8, § 63, § 87 odst. 1 písm. g), odst. 2 písm. e), odst. 3 písm. d), e) 
zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, 

- § 24a zák.  č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění 
pozdějších předpisů. 

6. Zemědělství, ochrany 
zemědělského půdního 
fondu, veterinární a 
rostlinolékařské péče 

- § 46 písm. a) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění 
pozdějších předpisů, 

- § 70 odst. 2, § 73 odst.  1-3 zák. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské 
péči, ve znění pozdějších předpisů, 

- § 2e - § 2h, § 5 odst. 1 písm. a) a b), § 5a odst. 1 zák. č. 252/1997 Sb., 
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, 

- § 13 zák. č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění 
pozdějších předpisů. 

7. Lesního hospodářství,  
myslivosti a rybářství 

- § 53 odst. 1 zák. č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění 
pozdějších předpisů, 

- § 63 zák. č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, 

- § 13 odst. 8, § 20 odst. 2 a § 30 zák. č.  99/2004 Sb., o rybářství, ve 
znění pozdějších předpisů 

8. Dopravy a silničního  
hospodářství 

- zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů včetně činnosti speciálního stavebního úřadu dle ust. § 15 
odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

9. Zdravotnictví - § 11 zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů. 

10. Vodního hospodářství - § 8 odst. 1 písm. a) bod 1 a 5, § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 a 5, § 15, § 17 
odst. 1 písm. c), § 78 a § 105 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění 
pozdějších předpisů, 

- § 15 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Městskou část Brno-Ivanovice na úseku: 

1. Vnitřních věcí – matriky - zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

- vyhláška MV ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 
Městská část Brno-sever vykonává státní správu pro: 

městskou část Brno-Maloměřice a Obřany na úseku: 

1. Projednávání přestupků v 1. stupni: 

 - 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, 
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- § 35 odst. 1, § 36 odst. 1 písm. a) až d), f) až n) a q) a § 36 odst. 2  
až 9 zák. č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky 
návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, 

- § 182a odst. 1 písm. a) zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

- § 79a odst. 1 zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení  
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, 

- ve zdravotnictví upravené zvláštními právními předpisy. 

2. Vnitřních věcí – matriky - zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

- vyhláška MV ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon 
č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

  
Městská část Brno-Židenice vykonává státní správu pro: 

městskou část Brno-Slatina na úseku: 

1. Vnitřních věcí – matriky - zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

- vyhláška MV ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 
městskou část Brno-Černovice na úseku: 

1. Vnitřních věcí – matriky - zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

- vyhláška MV ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

městskou část Brno-jih na úseku: 

1. Vnitřních věcí – matriky - zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně 
některých   souvisejících     zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

- vyhláška MV ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 
Městská část Brno-jih vykonává státní správu pro: 

městskou část Brno-Chrlice na úseku: 

1. Lesního hospodářství, 
myslivosti a rybářství 

- § 53 odst. 1 zák. č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění 
pozdějších předpisů, 

- § 63 zák. č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, 

- § 30 zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů 

2. Vnitřních věcí - § 2, 3, 4, 5, 7, 8 zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů 

- § 79a zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

- § 66d zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Kultury - § 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. 

4. Zdravotnictví - § 11 zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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5. Sociální péče - § 35 odst. 1, § 36 odst. 1 písm. a) až d), f) až n) a q) a § 36 odst. 2 až 
9 zák. č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky 
návykových látek, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Školství - § 182a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 

městskou část Brno-Tuřany na úseku: 

1. Lesního hospodářství, 
myslivosti a rybářství 

- § 53 odst. 1 zák. č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění 
pozdějších předpisů, 

- § 63 zák. č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, 

- § 30 zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů 

2. Vnitřních věcí - § 2, 3, 4, 5, 7, 8 zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů, 

- § 79a zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

- § 66d zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 
3. Kultury - § 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. 

4. Zdravotnictví - § 11 zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů. 

5. Sociální péče - § 35 odst. 1, § 36 odst. 1 písm. a) až d), f) až n) a q) a § 36 odst. 2 až 
9 zák. č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky 
návykových látek, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Školství - § 182a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
městskou část Brno-Slatina na úseku: 

1. Lesního hospodářství, 
myslivosti a rybářství 

- § 53 odst. 1 zák. č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění 
pozdějších předpisů, 

- § 63 zák. č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, 

- § 30 zák. č.  99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů 

2. Vnitřních věcí - § 2, 3, 4, 5, 7, 8 zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve 
znění pozdějších předpisů, 

- § 79a zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

- § 66d zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Kultury - § 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. 

4. Zdravotnictví - § 11 zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů. 

5. Sociální péče - § 35 odst. 1, § 36 odst. 1 písm. a) až d), f) až n) a q) a § 36 odst. 2 
až 9 zák. č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky 
návykových látek, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Školství - § 182a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 
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Městská část Brno-Bystrc vykonává státní správu pro: 

městskou část Brno-Žebětín na úseku: 

1. Dopravy a silničního 
hospodářství 

- zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a     stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 15 odst. 1 písm. c)“. 

2. Vnitřních věcí: 
  a) projednávání přestupků v 1. stupni: 

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

  b)  matriky: - zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

- vyhláška MV ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

městskou část Brno-Kníničky na úseku: 

1. Dopravy a silničního  

hospodářství 

- zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů včetně činnosti speciálního stavebního úřadu dle ust. § 15 
odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

2. Vodního hospodářství - § 8 odst. 1 písm. a) bod 1 a 5, § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 a 5, § 15, § 17 
odst. 1 písm. c), § 78 a § 105 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění 
pozdějších předpisů,  

- § 15 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zemědělství, ochrany  
zemědělského půdního 
fondu, veterinární a 
rostlinolékařské péče: 

- § 46 písm. a) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění 
pozdějších předpisů, 

- § 70 odst. 2, § 73 odst. 1-3 zák. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské 
péči, ve znění pozdějších předpisů, 

- § 2e - § 2h, § 5 odst. 1 písm. a) a b), § 5a odst. 1 zák. č. 252/1997 Sb.,  
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, 

- § 13 zák. č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění 
pozdějších předpisů. 

4. Lesního hospodářství,  

myslivosti a rybářství: 

- § 53 odst. 1 zák. č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění 
pozdějších předpisů, 

- § 63 zák. č.  449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, 

- § 13 odst. 8, § 20 odst. 2 a § 30 zák. č.  99/2004 Sb., o rybářství, ve 
znění pozdějších předpisů. 

5. Vnitřních věcí: 
  a) projednávání přestupků v 1. stupni: 

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

  b) vyplácení jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem: 

 - § 2 nařízení vlády č. 165/1997 Sb., o vyplacení jednorázové náhrady 
ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem. 

  c) matriky: - zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

- vyhláška MV ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

6. Školství - § 182a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 
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7. Majetku:  

  a)  majetkoprávní záležitosti vyplývající z přenesené působnosti a svěřené Statutem města Brna: 

 - zák. č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích ve znění pozdějších 
předpisů. 

8. Bydlení - zák. č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších 
předpisů, 

- zák. č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, 
ve znění pozdějších předpisů, 

- zák. č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních 
řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého, ve znění pozdějších 
předpisů. 

9. Životního prostředí - § 80 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 

- § 23 odst. 1 písm. a), § 25 odst. 1 písm. d), § 30 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, § 4 odst. 2 zákona č. 251/2016 Sb., 
o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, 

- § 8, § 63, § 87 odst. 1 písm. g), odst. 2 písm. e), odst. 3 písm. d), e) 
zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, 

- § 24a zák.  č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění 
pozdějších předpisů, 

10. Civilní ochrany - § 15 odst. 2 písm. d) zák. č. 239/2000 Sb., o Integrovaném 
záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů. 

11. Zdravotnictví - § 11 zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů, 

- § 29 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 
12. Sociální péče 

 
- § 30 odst. 2 zák. č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky 

návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, 

- § 35 odst. 1, § 36 odst. 1 písm. a) až d), f) až n) a q) a § 36 odst. 2 až 9 
zák. č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky 
návykových látek, ve znění pozdějších předpisů. 

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

městskou část Brno-Ořešín na úseku: 

1. Zemědělství, ochrany 
zemědělského půdního 
fondu, veterinární a 
rostlinolékařské péče 

- § 46 písm. a) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění 
pozdějších předpisů, 

- § 70 odst. 2, § 73 odst. 1-3 zák. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské 
péči, ve znění pozdějších předpisů, 

- § 2e - § 2h, § 5 odst. 1 písm. a) a b), § 5a odst. 1 zák. č. 252/1997 Sb., 
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, 

- § 13 zák. č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění 
pozdějších předpisů. 

2. Lesního hospodářství, 
myslivosti a rybářství 
 

- § 53 odst. 1 zák. č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění 
pozdějších předpisů, 

- § 63 zák. č.  449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, 

- § 13 odst. 8, § 20 odst. 2 a § 30 zák. č.  99/2004 Sb., o rybářství, ve 
znění pozdějších předpisů. 

3. Požární ochrany - § 29 odst. 3 písm. a), b) zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 
v úplném znění. 

4. Civilní ochrany - § 15 odst. 2 písm. d) zák. č. 239/2000 Sb., o Integrovaném 
záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů. 
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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. 

6. Vnitřních věcí: 
  a) vyplácení jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým 
režimem: 

 - § 2 nařízení vlády č. 165/1997 Sb., o vyplacení jednorázové 
náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým 
režimem, 

  b)  matriky: - zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

- vyhláška MV ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

7. Sociální péče - §§ 10-17, §§ 28-30, §§ 31-34, §§ 35-37, §§ 51,52, §§ 54-57, § 59, § 62 
zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 
pozdějších předpisů, 

- § 37 odst.1a, § 91, odst. 6, zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů, 

- § 465 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, 

- § 30 odst. 2 zák. č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými 
účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, 

- § 35 odst. 1, § 36 odst. 1 písm. a) až d), f) až n) a q) a § 36 odst. 2 až 
9 zák. č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky 
návykových látek, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Zdravotnictví - § 11 zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů. 

9. Školství - § 182a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 

10.Dopravy a silničního 
hospodářství 

- zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů včetně činnosti speciálního stavebního úřadu dle ust. § 15 
odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

11. Životního prostředí - § 80 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 

- § 23 odst. 1 písm. a), § 25 odst. 1 písm. d), § 30 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, § 4 odst. 2 zákona č. 251/2016 
Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, 

- § 24a zák.  č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění 
pozdějších předpisů. 

městskou část Brno-Ivanovice na úseku: 

1. Bydlení - zák. č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších 
předpisů, 



Statutární město Brno 
Příloha  
obecně závazné vyhlášky č. 28/2020, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou 
se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek 
____________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Datum nabytí účinnosti: 11. 11. 2020          Strana 11 (celkem 11) 

- zák. č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, 
ve znění pozdějších předpisů, 

- zák. č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních 
řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého, ve znění pozdějších 
předpisů. 

2. Sociální péče 

 

- §§ 10-17, §§ 28-30, §§ 31-34, §§ 35-37, §§ 51,52, §§ 54-57, § 59, § 62 
zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 
pozdějších předpisů, 

- § 37 odst. 1a, § 91, odst. 6, zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů, 

- § 465 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, 

- § 30 odst. 2 zák. č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky 
návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, 

- § 35 odst. 1, § 36 odst. 1 písm. a) až d), f) až n) a q) a § 36 odst. 2 až 9 
zák. č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky 
návykových látek, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Civilní ochrany - § 15 odst. 2 písm. d) zák. č. 239/2000 Sb., o Integrovaném 
záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Zdravotnictví 

 

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

 
městskou části Brno-Útěchov na úseku: 

1.  Vnitřních věcí  - projednávání přestupků v 1. stupni 55)
,  

 
Městská část Brno-Líšeň vykonává státní správu pro: 
městskou část Brno-Vinohrady na úseku: 

1. Vnitřních věcí – matriky - zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

- vyhláška MV ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon 
č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 
Městská část Brno-Tuřany vykonává státní správu pro: 
městskou část Brno-Chrlice na úseku: 

1. Vnitřních věcí – matriky - zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

- vyhláška MV ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon 
č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 
 
 
Městská část Brno-Žebětín vykonává státní správu pro: 
městskou část Brno-Kníničky na úseku: 

1. Sociální péče - §§ 10-17, §§ 28-30, §§ 31-34, §§ 35-37, §§ 51,52, §§ 54-57, § 59, § 
62 zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 
pozdějších předpisů, 

- § 37 odst. 1a, § 91, odst. 6, zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů, 

- § 465 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 


