From: Ing. Zuzana Kolínková [mailto:zuzanakolinkova.meu@brumov-bylnice.cz]
Sent: Friday, August 7, 2020 8:12 AM
To: Martin.Florec@seznam.cz
Cc: Ing. Kamil Sedlačík
Subject: ODPOVĚĎ na "Dopis_Žádost o odpověď_ČBBO/603606/K48/2020/IDDS_dyq74i7"

Dobrý den,
z pověření pana Ing. Kamila Sedlačíka, tajemníka městského úřadu, Vám k Vaší žádosti ze dne
28.07.2020 (viz níže) sdělujeme následující:
Kterých odborů se týkají a na co se často zaměřují a provádí kontroly a s jakým výsledkem
Městský úřad Brumov-Bylnice se člení na 5 odborů: odbor správní, odbor finanční, stavební úřad,
odbor investic a majetku města a odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, které vykonávají
konkrétní oblast přenesené působnosti vymezenou speciálním zákonem (např. matriční úřad,
evidence obyvatel, silniční správní úřad, stavební úřad, atd.) Kontrolu přenesené působnosti
vykonává nadřízený správní orgán tedy Krajský úřad Zlínského kraje. Kontroly přenesené působnosti
byly doposud bez závad.
V rámci samostatné působnosti provádí kontrolu např. ministerstvo vnitra. Jde zejména o kontrolu
vydaných podzákonných právních předpisů obce (obecně závazných vyhlášek). Kontroly v této oblasti
byly doposud bez závad.
Dále jsou prováděny kontroly dotačních titulů ze strany příslušných ministerstev, pod které dotační
titul spadá a také kontroly finančního hospodaření města.
Kolik je za rok podáno odvolání k právní úpravě zákona č. 106/1999 Sb. a dále k tomuto právnímu
předpisu se vyhoví, zamítne, kolik je za rok vydáno rozhodnutí v jaké délce stanovené zákonné lhůtě
V souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění,
vydává Město Brumov-Bylnice výroční zprávu o poskytování informací dle tohoto zákona za předešlý
rok, která je zveřejněna na webových stránkách města https://www.brumovbylnice.cz/urad/povinne-informace/.
Kolik ročně evidujete Církevních sňatků dle jakého platného právního předpisu s jakou délkou dobou
čekání?
Evidujeme ročně průměrně 10 církevních sňatků.
Při uzavírání církevního sňatku se postupuje dle:
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Snoubenci, případně jeden ze snoubenců, předloží při osobní návštěvě na matrice vyplněný a oběma
snoubenci podepsaný „Dotazník k uzavření manželství“ a písemnou žádost o vydání „Osvědčení k
uzavření církevního sňatku“ a doloží originály všech zákonem stanovených dokladů. V dohodnutý
termín si pak vyzvednou „Osvědčení“; zároveň jsou snoubencům vráceny předložené matriční
doklady.
Kolik evidujete požadavků na směnu záměr pronájmu pozemků a v jakém úseku ulic se to týká

Podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je obec povinna
zveřejnit záměr ke každému odprodeji, směně, darování, pachtu, pronájmu nebo výpůjčce
nemovitého majetku obce.
V roce 2019 Město Brumov-Bylnice řešilo 3 žádosti o pacht, 4 žádosti o pronájem a 4 žádosti o směnu
obecních pozemků. Dále jsme řešili 2 žádosti o pronájem nebytových prostor.
Jedná se o pronájmy a pachty pozemků v různých částech města, jak v zastavěné části města tak i
mimo ni. V případě směn pozemků se jednalo o majetkové vypořádání silnice I/57 po celém jejím
úseku, majetkové vypořádání pozemků v ulici Březová a Hodňov v Brumovské části města a v ulici
Mýto v Bylnické části města.
Kolik má město TIC Turistických informačních center v jakém úseku ulic se nachází a o jakou složku se
jedná
Město Brumov-Bylnice má jedno informační centrum. Sídlí v areálu bývalé pánské vily v ulici
Podzámčí. Aktuálně spadá pod odbor cestovního ruchu, kultury a sportu Městského úřadu BrumovBylnice.
Kolik má město kin, Cinema center, název provozovatele kin, Cinema center
Kino – promítáme pouze v období léta na Hradě Brumov v režimu tzv. letního kina.
Filmovou projekci si sjednáváme – fa. Kinoservis s.r.o.
Jaká je velikost parkovací plochy pro parkování, kolik je vyhrazeno parkovacích míst pro vozíčkáře
jaká je cena za parkování na 1hod.
Celková parkovací plocha v celém městě Brumov-Bylnice není vyčíslena. Veřejná parkoviště jsou
stavebně a provozně vymezené plochy místních nebo účelových komunikací.
Pokud žadatel trvá na sdělení konkrétního údaje, bude tato informace poskytnuta za podmínek vnitřního
předpisu organizace - Sazebník úhrad nákladů spojených s vyhledáváním a poskytováním informací dle zákona
č. 106/1999 Sb., … Je ale nutné specifikovat konkrétní požadavek (celková plocha parkovišť, počet parkovacích
míst, …) a účel, pro který má být informace použita.

Parkování pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace se řídí platnou legislativou (zákonem
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva pro
místní rozvoj č. 398/2009 Sb., o obecně technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání
staveb osobami se sníženou schopností pohybu a orientace). Při zpracování projektové dokumentace
na vybudování nebo úpravu parkoviště projektant musí dle platných norem stanovit počet
parkovacích míst vyhrazených těmto osobám.
Parkování je zpoplatněno pouze na náměstí H. Synkové. Parkovné činí 5 Kč/30 min. (hodinová sazba =
10 Kč/hod.).
Jaký je název řeky, která městem protéká jaká je velikost plochy, kde se rozléhá a pod jakou složku
spadá
Místními částmi Bylnice, Svatý Štěpán a Sidonie města Brumov-Bylnice protéká vodní tok Vlára
s přítokem Brumovka, jenž protéká místními částmi Brumov a Bylnice. Do Brumovky se v místní části
Brumov vlévá vodní tok Nedašovka. Všechny uvedené vodní toky spadají pod Povodí Moravy, které je
jejich správcem.
Informací o velikosti plochy vodních toků Město Brumov-Bylnice nedisponuje.

, jaké kulturní historické památky město má a pod jakou složku spadají
Město Brumov-Bylnice má několik pamětihodností, kulturních a historických památek.
Spadají pod muzeum a infocentrum, aktuálně pod OCKS (odbor cestovního ruchu, kultury, sportu)
Jedná se zejména:
Hrad Brumov - zřícenina královského hradu ze 13. století
Kaplička Panny Marie
Židovský hřbitov
Kašna na náměstí
Socha sv. Gottharda
Sousoší nejsvětější trojice
Socha sv. Floriána
Socha sv. Jana Nepomuckého
Pivovar Brumov
Farní kostel Svatého Václava
Centrální kříž na hřbitově
Radnice
Kaplička sv. Jana Nepomuckého
Dělnická kolonie v Sidonii
Společná chlebová pec (funkční)
Památné budovy
Kaštýl na Podzámčí
Bývalá panská vila
Měšťanská škola v Brumově
Škola v Bylnici
Pohoda v Sidonii

Památné stavby
Dráha Presidenta Masaryka
Brumovský tunel
Návojský tunel
Památná místa
Kaplička Cyrila a Metoděje na Březové
Kaple Svaté Anny na Drahách
Kaple Panny Marie v Bylnici
Kaple Panny Marie v Hložci
Zvonice v Bylnici
Památný kříž na Březové
Obrázek Matky Boží bolestné

Kolik má město čerpacích stanic v jakém úseku ulic se nachází v jaké části města a jaký je název kdo je
provozovatelem čerpacích stanic ve městě
Město čerpací stanici nevlastní.
Ve městě se nachází dvě čerpací stanice soukromých provozovatelů:
TRAKO, spol. s r.o., na adrese Kloboucká 1397, 763 31 Brumov-Bylnice

Čerpací stanice LPG, na adrese Široká 176, 763 31 Brumov-Bylnice

Kolik má město určených míst pro plavecký bazén kdo je provozovatelem a jaké finanční náklady s
tímto spojené městu platí provozovatel, jaká existuje nájemní smlouva, žádám o jednu kopii poslední
uzavřené této smlouvy
Město Brumov-Bylnice má venkovní bazén, který provozuje jako Sportovní a rekreační areál.
Od 1. 7. 2020 přebírá pod svou správu také vnitřní krytý bazén, který bude provozovat.
V obou případech je provozovatelem Město Brumov-Bylnice, nájemní smlouva tudíž není.
Jaké služby město poskytuje a zajišťuje pro seniory, kolik má město domovů pro seniory a jaké další
sociální a zdravotní služby poskytuje
Město Brumov-Bylnice prostřednictvím sociální pracovnice na městském úřadě poskytuje: sociální
poradenství, provádí sociální šetření a přímou sociální práci s klientem, sestavuje individuální plány,
spolupracuje s různými organizacemi, provádí preventivní aktivity.
Město nemá žádné domovy pro seniory.
Město Brumov-Bylnice v červnu 2020 zavedlo službu SENIOR TAXI – služba, která zajišťuje převoz
seniorů např. do zdravotnických zařízení.
Další sociální služby ve městě jsou zajišťovány soukromými organizacemi.

Kolik má město nemocnic, které spadají do správy města a jaký je název kdo je provozovatelem a jaké
finanční náklady s tímto spojené městu platí
Město Brumov-Bylnice nemá žádnou nemocnici.

S pozdravem a přáním hezkého dne
Zuzana Kolínková

