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HODNOTA KOMPAKTNÍ A VYVÁŽENÉ MĚSTO 
Primární cíl Efektivní využívání území města podporující souvislou zástavbu a rozvoj 

vyvážené sítě lokálních center 

Dílčí cíl A Vytvořit město krátkých vzdáleností 

Priorita A1 Efektivně využít stávajících nevyužívaných, nevhodně či nedostatečně 
užívaných pozemků 

Opatření - A1.1 Vytvořit typologii a systém posouzení brownfields, resp. nevyužívaných 
pozemků na území města 

- A1.2 Prioritně se zaměřit na brownfields či pozemky s vysokou tržní hodnotou 
a brownfields s vysokou ekologickou zátěží 

- A1.3 Vytvořit systém zapojení a spolupráce s privátním sektorem (společná 
řešení vč. nastavení mechanismů pro řešení území s různě komplikovanými 
majetkoprávními vztahy) 

- A1.4 Zpřístupnit revitalizovaná území včetně jejich funkčního a dopravního 
napojení na okolní městskou strukturu 

- A1.5 Podpořit komplexní řešení rozsáhlých provázaných oblastí brownfields 
(př. Posvitavská průmylová zóna) 

- A1.6 Podpořit dočasné využití brownfields a nevyužívaných pozemků 
v případech, kdy neohrozí budoucí koncepční revitalizaci brownfields 

Priorita A2 Zajistit funkční vyváženost jednotlivých čtvrtí 

Opatření - A2.1 Identifikovat a prověřit stávající i potenciální lokální centra na území 
města a metropolitní oblasti vč. popisu jejich charakteru a vybavenosti, určení 
velikosti jejich spádových území 

- A2.2 Respektovat lokální centra a jejich spádová území při územním rozvoji 
města, především při plánování koncepce dopravy a funkčního využití území 
(při umisťování a plánování objemu bytové výstavby či veřejných prostranství) 

- A2.3 Promítnout informace o lokálních centrech a spádovosti do územně 
analytických podkladů 

- A2.4 Zabránit vzniku rozsáhlých monofunkčních celků bez základní 
vybavenosti prostřednictvím všech úrovní územního plánování 

Dílčí cíl B Rozšířit možnosti města k zintenzivnění zástavby v administrativních 
hranicích města  

Priorita B1 Využít všech rezerv uvnitř zastavěného území města pro rozvoj  

Opatření - B1.1 Analyzovat a postupně odstranit důvody nevyužití stávajících ploch pro 
výstavbu vymezených již současným územním plánem 

- B1.2 Identifikovat další typy území s různými předpoklady pro zintenzivnění 
zástavby  

- B1.3 Vytvořit dlouhodobou strategii nakládání s pozemky ve vlastnictví města 
- B1.4 Stanovit jasná a spravedlivá pravidla pro rozvoj infrastruktury (dopravní, 

technické i zelené infrastruktury, veřejných prostranství) i z hlediska 
spolupráce jednotlivých aktérů 

Priorita B2 Připravit plochy pro výstavbu 

Opatření - B2.1 Připravit rozsáhlejší územní celky pro výstavbu prostřednictvím výkupů a 
scelování pozemků 

- B2.2 Zajistit zpracování urbanistických studií na základě otevřených 
urbanistických soutěží 

- B2.3 Zajistit potřebnou infrastrukturu v rámci ploch pro novou výstavbu ve 
spolupráci města s dalšími aktéry 

Dílčí cíl C Fungující územní plánování a koncepční rozvoj lokalit  

Priorita C1 Zajistit funkční územní plán 
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Opatření - C1.1 Promítnout Vizi prostorového rozvoje města do přípravy nového 
územního plánu 

- C1.2 Rozhodnout o klíčových rozvojových projektech / oblastech města a 
systematicky je rozvíjet 

- C1.3 Zrychlit procesy pro změny v území a realizaci nových lokalit 
- C1.4 Prosadit možnosti vlastních stavebních předpisů pro statutární města 

(nejen Prahu) 
- C1.5 Využívat územních studií ve specifických lokalitách s vyšší mírou složitosti 

územního rozvoje 

Priorita C2 Zabezpečit koncepční rozvoj Jižní čtvrti (tzv. Jižního centra) 

Opatření - C2.1 Rozhodnout a respektovat rozhodnutí o přestavbě ŽUB (včetně polohy 
hlavního nádraží)  

- C2.2 Zajistit financování výstavby městské infrastruktury a její etapizace 
- C2.3 Komunikovat s vlastníky pozemků v souvislosti s řešením 

majetkoprávních otázek  
- C2.4 Vyhotovit urbanistické studie a zajistit případné změny územního plánu 

tam, kde je to nezbytné 
- C2.5 Připravit komplexní strategii k odstranění ekologické zátěže, včetně 

návrhu technického a finančního řešení 
- C2.6 Zajistit respektování protipovodňových opatření 
- C2.7 Realizovat informační kampaň města o přípravě výstavby nové čtvrti 
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HODNOTA ARCHITEKTONICKÁ TVÁŘ MĚSTA 
Primární cíl Kultivovaná výstavba a podpora moderní architektury odpovídající světovým 

trendům 

Dílčí cíl A Vytvářet atraktivní, kvalitní a inspirativní veřejná prostranství jako nedílnou 
součást stabilizovaných i rozvojových oblastí města 

Priorita A1 Vytvořit provázaný systém veřejných prostranství v rámci města a 
městských částí 

Opatření - A1.1 Vytvořit a pravidelně aktualizovat geodatabázi veřejných prostranství 
(definice, evidence a aktualizace veřejných prostranství)  

- A1.2 Připravit návrh a postupně vytvářet síť veřejných prostranství (zajistit 
provázání a prostupnost veřejných prostranství v území)  

- A1.3 Nalézt koncepci rozvoje veřejných prostranství v charakteristických 
urbanistických strukturách 

- A1.4 Plánovat nová veřejná prostranství jako impuls pro obnovu 
zanedbaných částí města 

- A1.5 Zajistit oživení a využití vnitrobloků 
- A1.6 Zmapovat a postupně kultivovat minibrownfields (drobné zanedbané 

zbytkové plochy v rámci souvislé zástavby) 

Priorita A2 Zajistit kvalitní realizace veřejných prostranství 

Opatření - A2.1 Zajistit publikaci a propagaci Manuálu veřejných prostranství (vč. 
požadavků na veřejná prostranství) 

- A2.2 Realizovat osvětu napříč správními orgány a MČ města Brna z hlediska 
principů kvalitních veřejných prostranství   

- A2.3 Využívat architektonické a urbanistické studie a soutěže pro stávající i 
nová veřejná prostranství různých velikostí i významu s důrazem na kvalitu 
návrhů a realizace  

- A2.4 Metodicky vést a podporovat MČ v přípravách architektonických 
soutěží (např. pod garancí KAM) 

- A2.5 Využívat participaci obyvatel v procesu přípravy nových či revitalizace 
stávajících veřejných prostranství 

Dílčí cíl B Moderní architektura odpovídající světovým trendům 

Priorita B1 Zajistit architektonicky kvalitní realizace 

Opatření - B1.1 Stanovit jasná pravidla pro užívání architektonických a urbanistických 
soutěží vč. podpory koncepční tvorby zadání ze strany města 

- B1.2 Realizovat architektonické a urbanistické soutěže s důrazem na kvalitu 
návrhu u většiny stavebních realizací města a jeho společností  

- B1.3 Metodicky vést a podporovat MČ v přípravách architektonických 
soutěží (např. pod garancí KAM) 

- B1.4 Realizovat osvětu a propagaci kvalitních architektonických realizací 
města i soukromých investorů 

Dílčí cíl C Město bez vizuálního smogu 

Priorita C1 Kultivovat vnímání problematiky vizuálního smogu 

Opatření - C1.1 Zajistit publikaci a propagaci Manuálu dobré praxe (Brno - střed) 
- C1.2 Realizovat osvětu napříč správními orgány města Brna 
- C1.3 Podporovat kultivovaný živý vzhled parteru ve spolupráci se 

soukromými subjekty  
- C1.4 Popularizovat  téma vizuálního smogu směrem k široké veřejnosti 

(prezentace příkladů dobré praxe a názorné ukázky) 

Priorita C2 Aktivně regulovat vizuální smog 

Opatření - C2.1 Nalézt legislativní možnosti redukce reklamních ploch ve městě  
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- C2.2 Vytvořit nástroje na odstranění nepovolených reklamních ploch na 
základě definované restrikce 

- C2.3 Zajistit smluvní dohody s nájemci a provozovateli komerčních aktivit o 
kvalitě designu provozoven (zejm. pro městskou památkovou rezervaci) 

- C2.4 Vytvořit motivační nástroje na podporu kvalitních realizací ze strany 
soukromých subjektů  
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HODNOTA PŘÍRODA VE MĚSTĚ 

Primární cíl Vytvořit a chránit provázaný systém zelené a modré infrastruktury ve městě 

Dílčí cíl A Revitalizovat stávající zeleň a navázat ji na biokoridory 

Priorita A1 Propojit zelené plochy a parků podél přirozených koridorů využívaných k 
rekreaci a pěší nebo cyklistické dopravě (vodní toky, cyklostezky) 

Opatření - A1.1 Katalogizovat zeleň po ekonomické a technické stránce a vyčíslit funkci 
zeleně při výpočtu koeficientu zeleně 

- A1.2 Vytvořit metodiku pro podporu rozvoje zeleně a vodních ploch na základě 
kvantifikace ekosystémových služeb - struktura přírodních ploch a přístup 
k realizaci (aktivní plochy/divočina)  

- A1.3 Podporovat a vytvářet podmínky pro revitalizace vodních toků s důrazem 
na zpřírodnění břehů a koryt  

- A1.4 Zapracovat plány ÚSES pro Brno 
- A1.5 Propojit městskou zeleň na krajinné systémy 
- A1.6 Správně nastavit regulativy (stavební uzávěry) 
- A1.7 Sjednotit správu a údržbu zeleně 

Priorita A2 Zvýšit množství zeleně v uličním prostoru 

Opatření - A2.1 Podpořit revitalizaci a výsadbu stromů a liniové zeleně v uličním prostoru 
- A2.2 Vést jednání se správci sítí o systémových opatřeních, která umožní při 

rekonstrukci ulic v co největší míře návrat stromořadí do ulic  
- A2.3 Využít mobilní zeleně v případě, kde není jiná možnost (závěsné nádoby, 

vertikální zeleň na konstrukci, mechové stěny, apod.) 
- A2.4 Podpořit postupnou přeměnu travních porostů na bezúdržbové květinové 

záhony 
- A2.5 Využít zeleň pro retenci vody  

Dílčí cíl B Posílit výsadbu a zakládání nové zeleně (vč. zelených střech či fasád) a vodních 
ploch  

Priorita B1 Zajistit širší využití zeleně a vodních prvků u veřejných i soukromých projektů 

Opatření - B1.1 Pasportizovat potenciál pro rozšíření a zkvalitnění zeleně a vodních prvků 
ve městě a založení nových 

- B1.2 Stanovit klíčové oblasti pro nové realizace zeleně a realizovat navazující 
výkupy pozemků  

- B1.3 Realizovat zelené střechy u městských staveb tam, kde je to možné a 
vhodné  

- B1.4 Realizovat osvětu v oblasti širšího využití zeleně a vodních prvků i u 
privátních projektů (příklady dobré praxe, propagace realizovaných projektů) 

- B1.5 Zapojovat občany do revitalizace malých ploch (poskytnutím materiálu, 
zapůjčením nářadí, lekcemi apod.) 

Dílčí cíl C Zvyšovat biodiverzitu ve městě 

Priorita C1 Zajistit vyšší podíl rozmanitých biologicky hodnotnějších ploch (vzrostlá zeleň, 
mokřady, …) 
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Opatření - C1.1 Využívat celé škály vegetačních prvků  
- C1.2 Vymezit menší lokality vhodné pro ponechání samovolnému vývoji, 

pravidelně sledovat a vyhodnocovat jejich stav (rostlinolékařská péče) 
- C1.3 Vyhodnocovat výskyt a možnosti ohrožení biodiverzity z hlediska 

invazivních druhů rostlin 

Priorita C2 Vytvořit vhodné podmínky pro volně žijící živočichy ve městě 

Opatření - C2.1 Podporovat a vytvářet podmínky pro rozšiřování a chov opylujícího 
hmyzu (např. na střechách domů ve vlastnictví města apod.) 

- C2.2 Podporovat a vytvářet podmínky pro hmyz vázaný vývojem na dřeviny 
(broukoviště, ponechání stromů rozpadu apod.) 

- C2.3 Podporovat ptačí druhy v rámci vytváření a údržby vegetačních ploch 
(drobné zdroje vody, hnízdní příležitosti apod.) 

- C2.4 V rámci managementu travních porostů a parků ponechávat část porostů 
dozrát do květu  

Dílčí cíl D Zajistit dostatek parků pro rekreaci 

Priorita D1 Zajistit parky a zeleň v docházkové vzdálenosti pro většinu obyvatel 

Opatření - D1.1 Posílit funkci zeleně v jižní části města 
- D1.2 Realizovat větší parkové plochy na vhodných brownfields  
- D1.3 Podporovat zakládání malých parkových ploch (pocket parks, dočasné 

využití-refill) 
- D1.4 Využívat vnitrobloky pro zvýšení ploch zeleně (motivovat vlastníky k 

žádoucím úpravám, případně k umožnění regulovaného využití veřejností, 
facilitovat scelování ploch v rámci vnitrobloků městem) 

Priorita D2 Posílit rekreační využití významných vodních ploch a příměstských lesů 

Opatření - D2.1 Zajistit odpovídající mobiliář pro rekreační vyžití obyvatel 
- D2.2 Podpořit budování naučných stezek  
- D2.3 Posílit možnosti pro sportovní vyžití nepoškozující les a lesní ekosystém 
- D2.4 Vytvořit důstojný nástupní prostor k Brněnské přehradě 
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HODNOTA ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Primární cíl Snížit vliv faktorů s negativním dopadem na zdraví člověka a prostředí 

Priorita A1 Snížit hlukovou zátěž obyvatel Brna a jeho zázemí     

Opatření - A1.1 Připravit a zveřejnit komplexní strategii pro snižování hlukové zátěže vč. 
vymezení nejhůře postižené oblasti a návrhu krátkodobých opatření ke 
snížení hluku 

- A1.2 Minimalizovat hlukové dopady jednorázových a krátkodobých akcí (př. 
ohňostroje, autodrom, stavební činnost) 

- A1.3 Při obnově dopravní infrastruktury, včetně vozového parku MHD, 
zohledňovat jejich hlukovou zátěž 

Priorita A2 Zlepšit kvalitu ovzduší 

Opatření - A2.1 Aktualizovat a realizovat Akční plán zlepšování kvality ovzduší  
- A2.2 Realizovat opatření především v dopravě, která je hlavním zdrojem 

překračování limitů škodlivin (částice PM10, PM2,5, benzo(a)pyren, NO2)  
- A2.3 Realizovat opatření v energetice (včetně lokálních topenišť) 
- A2.4 Realizovat opatření ve snižování prašnosti z městských ulic a z větrné 

eroze zemědělských ploch v aglomeraci 
- A2.5 Provázat technická a organizační opatření s rozšiřováním zeleně, která 

plní hygienické funkce zachycováním škodlivin 

Priorita A3 Snížit úroveň světelného znečištění města 

Opatření - A3.1 Podpořit osvětu a vzdělávání o vlivu světelného znečistění na zdraví lidí a 
na ekosystémy 

- A3.2 Při rekonstrukcích ulic nahrazovat stávající osvětlení pouličními 
lampami, které znečištění minimalizují 

- A3.3 Omezit osvětlení památek v pozdních nočních hodinách 

Priorita A4 Zvýšit a dlouhodobě ochránit kvalitu vody 

Opatření - A4.1 Ochránit zdroje podzemní vody pod Brnem pro jejich potenciální využití 
- A4.2 Zlepšit kvalitu povrchových vod na úroveň vhodnou pro koupání 
- A4.3 Pokračovat v monitoringu a technických opatřeních proti uvolňování 

fosforu a na eliminace sinic v přehradě 
- A4.4 Chránit zbytky říčních niv proti trvalé zástavbě tam, kde je to možné a 

vhodné 

Priorita A5 Zajistit ochranu půdy 

Opatření - A5.1 Podpořit dekontaminaci kontaminovaných lokality (zejm. kategorie „A“ 
s vazbou na vlastnickou strukturu) 

- A5.2 Snížit riziko větrná eroze 
- A5.3 Snížit riziko sucha 
- A5.4 Odstranit černé skládky 
- A5.6 Podpořit ochranu zemědělského půdního fondu (zejm. půd s nejvyšší 

bonitou) 

Dílčí cíl B Zvýšit odolnost města vůči změně klimatu změnu vhodnou kombinací 
adaptačních a mitigačních opatření  

Priorita B1 Zvýšit povědomí obyvatel, zástupců města i investorů o významu a dopadu 
změn klimatu  

Opatření - B1.1 Připravit pozitivní komunikační strategii a kampaň, která podpoří 
vnímání již existujících opatření jako součást cílené adaptační strategie  

- B1.2 Zapojit obyvatele a metodicky i finančně podporovat jejich iniciativy 
snižující negativní dopady změny klimatu na životní prostředí ve městě 
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- B1.3 Při veřejných akcích (ozeleňování, výsadba, apod.) komunikovat význam 
aktivit jako součást strategie pro zvyšování odolnosti města a vytvářet prostor 
pro zapojování obyvatel 

- B1.4 Zvýšit kompetence lidí odpovědných za investiční přípravu projektů pro 
využití adaptačních a mitigačních opatření (nastavit systém vzdělávání 
investorských útvarů i starostů MČ pro zohlednění zkušeností z praxe při 
realizaci adaptačních opatření a vyhodnocení dopadů těchto aktivit na území 
Brněnské aglomerace) 

- B1.5 Zapojit soukromé subjekty do opatření osvětou, metodickou podporou a 
územně plánovacími limity i tlakem v územním a stavebním řízení 

Priorita B2 Systematizovat přístup města k realizaci adaptačních a mitigačních opatření 
a zavést je do praxe 

Opatření - B2.1 Dlouhodobě integrovat a interpretovat měření a výzkumné poznatky 
brněnských odborných institucí (VŠ, ČHMÚ, CzechGlobe, aj.) pro podporu 
adaptačních a mitigačních opatření na území města a zapojit instituce do 
plánovacích opatření 

- B2.2 Vytvořit manuál základních opatření pro mitigaci a adaptaci na změnu 
klimatu vč. jejich prioritizace a doporučené prostorové diferenciace  

- B2.3 Poskytnout všem zapojeným do přípravy městských investic proaktivně 
odbornou konzultační kapacitu, jak modifikovat investorské zadání v souladu 
s manuálem 

- B2.4 Pořídit inventarizaci všech městských investičních záměrů a zajistit v 
zadání všech chystaných městských investic už v přípravné předprojektové 
fázi maximální eliminaci jejich vlivu na zhoršování dopadů změny klimatu. 

- B2.5 Aktualizovat Metodiku investičního procesu SMB a vyhlášku SMB 
č.2/2004 o závazných částech ÚPmB tak, aby zahrnovaly adaptační opatření 
na změnu klimatu  
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HODNOTA MĚSTO S DOSTUPNÝM BYDLENÍM 
Primární cíl Rozvoj variabilní nabídky bydlení dostupné všem obyvatelům 

Dílčí cíl A Uchování a regenerace stávajícího bytového fondu 

Priorita A1 Odstranit zanedbanost stávajícího bytového fondu 

Opatření - A1.1 Rekonstruovat a modernizovat stávající obecní bytový fond 
- A1.2 Realizovat specifická řešení obecních bytových domů v mimořádně 

špatném technickém stavu 
- A1.3 Zajistit regeneraci obytných souborů v kontextu všech faktorů, které 

ovlivňují pohodu bydlení včetně vazby na veřejný prostor. 
- A1.4 Podpořit všechny vlastníky, aby opravovali BF ve svém vlastnictví 
- A1.5 Zajistit dostatečné množství finančních prostředků v rámci FBV 

Priorita A2 Zlepšit správu obecního bytového fondu se zaměřením na efektivní 
hospodaření 

Opatření - A2.1 Vytvořit a průběžně aktualizovat elektronickou evidenci stavu obecního 
bytového fondu 

- A2.2 Zlepšit správu obecního bytového fondu se zaměřením na efektivní 
hospodaření 

- A2.3 Zavádět nové inovativní způsoby nabídky volných obecních bytů, nové 
principy v podmínkách nájemních smluv s cílem efektivního využívání majetku 

- A2.4 Snižovat dluhy na nájemném obecních bytů a nebytových prostor 
v bytových domech 

- A2.5 Zajistit revizi využívání nebytových jednotek v bytových domech 

Dílčí cíl B Rozvíjet všechny formy bytové výstavby na podporu zvýšení počtu trvale 
bydlících obyvatel  

Priorita B1 Podporovat výstavbu finančně dostupného bydlení a nastavit příznivé 
podmínky pro zapojení soukromých prostředků pro realizaci bytové výstavby 

Opatření - B1.1 Vytvořit systém podpory výstavby finančně dostupného bydlení – 
družstevního, nájemního 

- B1.2 Rozvíjet spolupráce města se soukromým sektorem orientovaným na 
výstavbu bytů 

- B1.3 Podporovat novou bytovou výstavbu v rámci revitalizace a regenerace 
stávajícího zastavěného území s důrazem na zachování pohody bydlení 
(brownfieldy, proluky) a kvalitní veřejný prostor 

- B1.4 Zajistit dostatečné množství finančních prostředků FBV 

Priorita B2 Udržet minimálně 15% podíl obecních bytů na celkovém počtu bytů v Brně 

Opatření - B2.1 Budovat ročně dostatečný počet obecních bytů 
- B2.2 Podporovat novou výstavby obecních bytů pro vybrané skupiny obyvatel 

se specifickými potřebami 

Priorita B3 Připravit pro bytovou výstavbu strategicky významné rozvojové lokality 
určené pro bydlení. 

Opatření - B3.1 Včas zajistit územně plánovací dokumentace pro lokality bydlení 
- B3.2 Preferovat lokality s kvalitním životním prostředím a lokalit pro bydlení 

v blízkosti zón s významnými pracovními příležitostmi 
- B3.3 Vymezit a připravit významné rozvojové lokality pro výstavbu 
- B3.4 Připravit a zainvestovat hlavní rozvojové lokality bydlení páteřní 

technickou a dopravní infrastrukturou 
- B3.5 Podporovat soukromé investory při zainvestování lokalit pro novou 

bytovou výstavbu páteřní technickou a dopravní infrastrukturou 

Dílčí cíl C Podpora bydlení pro obyvatele se specifickými potřebami 

Priorita C1 Nastavit systém sociálního bydlení 
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Opatření - C1.1 Zavést efektivní systém řešení bezdomovectví a zpřístupnit bytový fond 
domácnostem s nepřiměřenými náklady na bydlení 

- C1.2 Zavést systém prevence ztráty bydlení v rámci bytové správy a 
v součinnosti se sociální službou 

- C1.3 Zavést strategické plánování sociálního bydlení na základě průběžného 
vyhodnocování potřeb 

Priorita C2 Zajistit dostatečné množství bydlení pro skupiny obyvatel se specifickými 
potřebami (startovací byty, byty pro mladé, byty pro seniory, byty pro 
hendikepované a dostupné bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel) a 
sociálního bydlení 

Opatření - C2.1 Zřizovat obecní sociální byty formou vyčleňování části stávajícího 
bytového fondu, v rámci rekonstrukcí stávajících objektů a novou výstavbou a 
začlenit je do přirozeného prostředí města 

- C2.2 Zajistit výstavbu bytových domů s pečovatelskou službou, bytových 
domů pro seniory a zřizovat jednotky sdíleného bydlení pro seniory 

- C2.3 Zajistit vznik dalších startovacích bytů v nové výstavbě nebo rekonstrukcí 
stávajícího bytového fondu 

- C2.4 Podporovat výstavbu bytů pro mladé domácnosti za účelem stabilizace 
demografického vývoje 

- C2.5 Zajistit dostatečný počet bezbariérových bytů 
- C2.6 Zajistit vznik dalších sociálních bytů v nové výstavbě nebo rekonstrukcí 

stávajícího bytového fondu 
- C2.7 Podporovat výstavbu dalších inovativních forem bydlení 
- C2.8 Navázat aktivní spolupráci se soukromými investory a s bytovými 

družstvy s cílem využít všechny možnosti výstavby pro ostatní osoby se 
specifickými potřebami včetně nastavení podmínek výstavby 

Dílčí cíl D Spolupráce s obyvatelstvem a jinými subjekty 

Priorita D1 Zkvalitnit komunikaci a spolupráci s obyvateli  

Opatření - D1.1 Realizovat kroky vedoucí ke zvýšení atraktivity nájemního bydlení. 
- D1.2 Posílit bezproblémové a bezpečné užívání bytů v bytových domech. 
- D1.3 Zlepšit informovanost veřejnosti v oblasti bydlení. 
- D1.4 Posílit komunikaci s veřejností a její participaci při přípravě a realizaci 

projektů v oblasti bydlení 

Priorita D2 Zkvalitnit komunikaci a spolupráci s jinými subjekty 

Opatření - D2.1 Rozšířit spolupráci s neziskovými organizacemi za účelem zlepšení 
informovanosti jejich klientů 

- D2.2 Navázat spolupráci s obcemi v rámci Brněnské metropolitní oblasti za 
účelem koordinace v oblasti rozvoje bydlení vedoucí k udržitelnému rozvoji 
kompaktních a polyfunkčních sídel. 

- D2.3 Spolupracovat a diskutovat s národními orgány legislativní změny 
v oblasti bydlení (více standardů bydlení, problematiku územního plánování, 
podmínky v oblasti parkování atd.) 
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HODNOTA MĚSTO S EFEKTIVNÍ A UDRŽITELNOU MOBILITOU 
Primární 
cíl 

Zvýšit atraktivitu a využití udržitelných druhů dopravy (veřejná, pěší a cyklistická 
doprava), a snížit tak negativní dopad dopravy na život ve městě v kontextu celé 
Brněnské metropolitní oblasti 

Dílčí cíl A Zlepšit kvalitu prostředí města 

Priorita A1 Snížit hlukovou zátěž a prašnost 

Opatření - A1.1 Modernizovat vozovkový park veřejné dopravy  
- A1.2 Rekonstruovat infrastrukturu veřejné dopravy a povrch komunikací 
- A1.3 Zvýšit plynulost provozu a snížit rychlost a intenzitu provozu (např. zaváděním 

zón s omezenou rychlostí na vybraných komunikacích)  

Priorita A2 Podporovat ekologické pohony 

Opatření - A2.1 Rozšířit elektromobilitu VHD (hybridní pohony) 
- A2.2 Zvýhodňovat uživatele vozidel s ekologickým pohonem (např. nižší poplatky 

za využití infrastruktury pro obyvatele, drobné podnikatele, mýto apod.) 
- A2.3 Vytvořit dotační program na podporu pořízení vozidel s ekologickým 

pohonem 
- A2.3 Podporovat budování nabíjecích stanic pro elektromobily  
- A2.4 Zavádět nízkoemisní zóny 

Priorita A3 Zlepšit veřejný prostor města  

Opatření - A3.1 Připravit návrh a postupně vytvářet síť veřejných prostranství (zajistit 

provázání a prostupnost veřejných prostranství v území)  

- B3.2 Podporovat bezbariérová řešení u stávající a nově připravované 

infrastruktury 

Dílčí cíl B Vytvořit efektivní a prostupný dopravní systém umožňující snadnou volbu druhu 
dopravy, který nejlépe odpovídá požadavků uživatelů – obyvatel města 

Priorita B1 Zvýšit kvalitu infrastruktury, rychlost a kvalitu cestování ve veřejné dopravě 
(VHD) 

Opatření - B1.1 Rekonstruovat tratě VHD (včetně železniční dopravy) a příslušné 
infrastruktury 

- B1.2 Preferovat budování oddělených tratí veřejné dopravy – vyhrazené jízdní 
pruhy, segregované tratě 

- B1.3 Budovat tangenciální vazby / tratě / spoje VHD 
- B1.4 Rozšiřovat preference vozidel veřejné dopravy na křižovatkách s využitím 

telematických systémů 
- B1.5 Zajistit nákup moderních vozidel (klimatizace, wifi, bezbariérová) 
- B1.6 Rozhodnout a zajistit přípravu nových systémů veřejné dopravy 

(podpovrchový, „S-bahn“ i nové způsoby vedení – podpovrchové úseky drážní 
dopravy (tramvaje, vlaky…) 

Priorita B2 Zvýšit prostupnost města pro nemotorovou dopravu (cyklodopravu, pěší chůzi) 

Opatření - B2.1 Budovat novou infrastrukturu pro pěší a cyklistickou dopravu a důsledně 
implementovat cykloinfrastrukturu při rekonstrukcích ulic (v návaznosti na Generel 
cyklodopravy) 

- B2.2 Budovat propojených systémů a napojovat cykloinfrastrukturu na krajské 
koridory) 

- B2.3 Doplnit městský mobiliář pro pěší a cyklistickou dopravu 
- B2.4 Podporovat bezbariérová řešení u stávající a nově připravované infrastruktury 
- B2.5 Zvýšit bezpečnost pěších a cyklistů rozšířením oblastí pěších zón a oblastí 

s omezenou rychlostí 
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- B2.6 Zmapovat a navrhnout možnosti zprůchodnění velkých uzavřených celků 
v rámci města 

Priorita B3 Rozvíjet multimodální terminály, P+R, K+R a obdobné systémy v návaznosti na 
dobudování nadřazené komunikační sítě (D43, VMO a železniční uzel) 

Opatření - B3.1 Při budování nových přestupních terminálů zahrnovat všechny druhy dopravy 
- B3.2 Zajistit dostavbu systémů P+R v Brněnské metropolitní oblasti, jejich 

návaznost na systém veřejné dopravy a propojení s tarifním systémem veřejné 
dopravy 

- B3.3 Podpořit a zasadit se o realizaci velkých dopravních staveb – D43, přestavba 
železničního uzlu, VMO 

Priorita B4 Zlepšit informovanost a vnímání MHD a dalších udržitelných druhů dopravy a 
důsledků růstu IAD 

Opatření - B4.1 Realizovat informační kampaně a osvětové kampaně  
- B4.2 Využití webových a mobilních aplikací, instalace informačních tabulí na 

zastávkách a přestupních uzlech 

Dílčí cíl C Přistupovat k mobilitě ve městě jako ke službě 

Priorita C1 Podporovat sdílené dopravní prostředky (bikesharing, carsharing) a efektivní 
dojížďku v kontextu celé Brněnské metropolitní oblasti 

Opatření - C1.1 Integrovat služby v dopravě do uceleného systému „mobilita jako služba“  (př. 
propojení s platbou např. za veřejnou dopravu) 

- C1.2 Zvýhodňovat uživatele tohoto systému (např. nižší poplatky za využití 
infrastruktury pro carsharingové auta; podpora budování cyklostojanů, které je 
možno využít v rámci bikesharingu) 

- C1.3 Zavádět firemní plány mobility ve spolupráci města s firmami 
- C1.4. Podporovat zapojení a informování veřejnosti do plánování  

Priorita C2 Rozvoj citylogistiky 

Opatření - C2.1 Vytvořit systém pro jednotné zásobování centra města a dalších oblastí 
(systém může zřizovat město nebo soukromá firma) 

- C2.2 Podporovat inovativní řešení pro doručování na "poslední míli" - např. využití 
cargo-elektrokola  

Dílčí cíl D Podporovat a implementovat inovace v dopravě 

Priorita D1 Využití moderních dopravních systémů a podpora dalšího výzkumu a vývoje 
v oblasti dopravy 

Opatření - D1.1 Propojit systémy a sdílet informace s cílem zvýšit plynulost provozu a 
podpořit veřejnou dopravu 

- D1.2 Spolupracovat s univerzitami na projektech v oblasti výzkumu autonomních 
vozidel 

- D1.3 Vytvořit flexibilní dopravní systém ve vztahu k vývoji dopravních prostředků 

 


