1. Oficiální název
Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení
správa a rozvoj svěřeného majetku a plnění veřejně prospěšných služeb, udržování a
zlepšování stavu veřejné zeleně celoměstského významu a propagace a osvěta významu
městské zeleně
příspěvková organizace zřízena statutárním městem Brnem Zřizovací listinou ke dni 1.7.1995
3. Organizační struktura
Uvedeno v organizačním schématu
4. Kontaktní spojení
4.1. Kontaktní poštovní adresa
Kounicova 1013/16a
602 00 Brno
4.2. Adresa pro osobní návštěvu
Pracoviště povinného subjektu
Kounicova 1013/16a
Špilberk 217/2
4.3. Úřední hodiny
Úřední hodiny pro veřejnost
Kounicova 1013/16a
Pondělí 700 - 1400
Středa 700 - 1400
Špilberk 217/2
Středa 700 - 1200
4.4. Telefonní číslo
telefon 542 422 641 sekretariát Kounicova 16a
telefon 542 212 148, 542 212 343 Špilberk 2
další telefonní čísla na internetových stránkách http://www.vzmb.cz/
v sekci Kontakty
4.5. Faxové číslo
fax 542 211 776 Kounicova 16a
4.6. Adresa internetové stránky
http://www.vzmb.cz/
4.7. Adresa e-podatelny
--4.8. Nejdůležitější elektronické adresy
ředitel organizace: kasala@vzmb.cz
zástupce ředitele a techn. pracovník-koordinátor : hajek@vzmb.cz
podatelna, sekretářka ředitele: vzmb@vzmb.cz boudova@vzmb.cz
právník: sedlackova@vzmb.cz
4.9. ID datové schránky
zspmaix
5. Případné platby můžete poukázat
Komerční banka, a.s.
sídlo pobočky: Brno
č.účtu 19-5142190287/0100
6. IČ
62161521
7. DIČ
CZ62161521

8. Dokumenty
8.1. Seznam hlavních dokumentů
- Zřizovací listina
8.2. Rozpočet
Návrh rozpočtu na rok 2017 a následně schválenou verzi rozpočtu na rok 2017
8.3. Střednědobý výhled rozpočtu
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2018 - 2020 a následně schválenou
verzi střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2018 - 2020
8.4. Závěrečný účet
Účetní závěrka roku 2016 - příloha č. 1, příloha č. 2, příloha č. 5
Účetní závěrka byla schválena Radou města Brna na schůzi RMB č. R7/110 konané dne
4.4.2017.
9. Žádosti o informace, místo a způsoby získání požadovaných informací
Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace
Kounicova 1013/16a
602 00 Brno
telefon / fax: 542 422 641 sekretariát Kounicova 16a / fax 542 211 776 Kounicova 16a
542 212 148, 542 212 343 Špilberk 2 / fax --e-mail: vzmb@vzmb.cz (kasala@vzmb.cz)
v případě e-mailu nemusí být aplikován elektronický podpis
10. Příjem žádostí a dalších podání, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či
jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí
Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace
Kounicova 1013/16a
602 00 Brno
telefon / fax: 542 422 641 sekretariát Kounicova 16a / fax 542 211 776 Kounicova 16a
542 212 148, 542 212 343 Špilberk 2 / fax --e-mail: vzmb@vzmb.cz (kasala@vzmb.cz)
v případě e-mailu nemusí být aplikován elektronický podpis
11. Opravné prostředky, místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti
rozhodnutí povinného subjektu, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této
souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při
těchto činnostech
Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace
Kounicova 1013/16a
602 00 Brno
telefon / fax: 542 422 641 sekretariát Kounicova 16a / fax 542 211 776 Kounicova 16a
542 212 148, 542 212 343 Špilberk 2 / fax --e-mail: vzmb@vzmb.cz (kasala@vzmb.cz)
v případě e-mailu nemusí být aplikován elektronický podpis
Úřední hodiny
Úřední hodiny pro veřejnost
Kounicova 1013/16a
Pondělí 700 - 1400
Středa 700 - 1400
Špilberk 217/2
Středa 700 - 1200
12. Formuláře
--13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
na stránkách ministerstva vnitra - http://www.mvcr.cz
na stránkách ministerstva práce a sociálních věcí - http://www.mpsv.cz
na portálu veřejné správy - http://www.portal.gov.cz

14. Předpisy - přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a
rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve
vztahu k povinnému subjektu
14.1. Nejdůležitější používané předpisy
14.2. Vydané právní předpisy
--15. Úhrady za poskytování informací
15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací
15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
--16. Licenční smlouvy
16.1. Vzory licenčních smluv
--16.2. Výhradní licence
--17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb. - výroční zprávy minimálně za dva předchozí
kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací
rok 2015
rok 2016

