Možnosti a potenciál dlouhodobé spolupráce v Brněnské metropolitní oblasti
Vážená paní, vážený pane,
obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku, jehož cílem je předběžně identifikovat možnosti,
potenciál a prvotní zájem obcí Brněnské metropolitní oblasti (BMO) k dlouhodobé metropolitní spolupráci,
která by do budoucna vedla k jednotnému prostorovému rozvoji BMO a vytvořila by bázi pro společné
metropolitní řízení a správu.
Dotazník je adresován všem 166 starostům obcí BMO v rámci společného výzkumu Magistrátu města Brna
(Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce) a Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity
(Katedra regionální ekonomie a správy). Výsledky dotazníkového šetření budou rozeslány všem
respondentům a jeho závěry budou publikovány.
Dotazník bude vyplňován elektronicky. Vyplnění dotazníku Vám zabere cca 20 minut. Velmi děkujeme za
Váš čas, součinnost a případnou budoucí spolupráci.
Za realizační tým
Ing. Petr Šašinka
Vedoucí Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce
Magistrát města Brna
Husova 12 | 601 67 Brno
tel.: +420 542 172 058
e-mail: sasinka.petr@brno.cz

Anotace k dotazníku:
Současná praxe ukazuje, že prostorové (tedy strategické a územní) plánování a rozvoj nelze omezovat
administrativními hranicemi jednotlivých obcí. Existuje spousta problémů a budoucích příležitostí, které se
dají smysluplně a efektivně řešit jedině ve spolupráci města s okolními obcemi v jeho zázemí, a to v rámci
území tzv. Brněnské metropolitní oblasti (dále jen BMO). Prostorový vývoj v okolí Brna však prozatím nebyl
klasickými nástroji strategického ani územního plánování dostatečně reflektován.
V novém programovém období EU 2014-2020 existuje významný tlak na podporu metropolitních oblastí jako
center růstu, kde se koncentrují ekonomické aktivity, ale i celá řada sociálních a environmentálních problémů.
Evropská unie tak dala nepřímo prostřednictvím nového nástroje integrovaných územních investic
(integrated territorial investments, ITI) impuls k hlubším prostorovým analýzám a jistým způsobem započala
proces postupné institucionalizace metropolitních oblastí v ČR.
Metropolitní plánování zatím rozhodně není v ČR běžnou praxí a dosud k ní neexistuje ani odpovídající
legislativní rámec, na jehož základě by bylo možné metropolitní spolupráci institucionalizovat. Cílem je do
budoucna nastavit dlouhodobou metropolitní spolupráci především v oblasti strategického a územního
plánování, která nebude zohledňovat pouze evropské dotační zdroje.
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1. Napište prosím název Vaší obce.
2. Víte, že je Vaše obec součástí území vymezené Brněnské metropolitní oblasti (BMO)?
• ANO – NE
3. Víte, že v rámci takto vymezené metropolitní oblasti máte možnost využívat prostřednictvím nástroje ITI
dotační prostředky na významné/strategické projekty z operačních programů?
a) ANO, s principy nástroje ITI jsme srozuměni a aktivně jej využíváme.
b) ANO, s principy nástroje ITI jsme srozuměni, ale nevyužíváme jej.
c) NE, nic o tom nevíme.
4. Myslíte si, že je účelné v budoucnu řešit vybraná témata strategického a územního plánování v rámci
Brněnské metropolitní oblast společně na metropolitní úrovni?
• ANO – NE
5. Jaká témata by bylo z Vašeho pohledu účelné v budoucnu řešit jednotně na metropolitní úrovni?
(je možné označit až 5 odpovědí)
a) Zemědělství a lesnictví
b) Doprava a mobilita
c) Energetika
d) Bytová politika
e) Problematika suburbanizace
f) Poskytování veřejných služeb (např. zdraví, bezpečnost, odpady atd.)
g) Maloobchod, obchodní centra, logistika atd.
h) Kvalita životního prostředí a adaptace na změny klimatu
i) Brownfieldy a staré ekologické zátěže
j) Podnikání a inovace
k) Cestovní ruch a rekreace
l) jiné (prosím, specifikujte):
6. Jaké z těchto metropolitních témat jsou pro Vaši obec v současnosti nejpalčivější a bylo by třeba je řešit
prioritně?
(je možné označit až 5 odpovědí)
a) Zemědělství a lesnictví
b) Doprava a mobilita
c) Energetika
d) Bytová politika
e) Problematika suburbanizace
f) Poskytování veřejných služeb (např. zdraví, bezpečnost, odpady atd.)
g) Maloobchod, obchodní centra, logistika atd.
h) Kvalita životního prostředí a adaptace na změny klimatu
i) Brownfieldy a staré ekologické zátěže
j) Podnikání a inovace
k) Cestovní ruch a rekreace
l) jiné (prosím, specifikujte):
7. Jste si vědomi nějakého konkrétního příkladu dobré praxe ve Vašem okolí, který by ilustroval přínosy
neformální spolupráce obcí při prostorovém (územním a strategickém) plánování a řízení rozvoje? Pokud
ano, stručně jej popište:
(Otevřená otázka)
8. Jaká je Vaše motivace pro spolupráci s ostatními obcemi na metropolitní úrovni?
(Otevřená otázka)
9. Jste ochotni se s Vaší obcí do této spolupráce v rámci BMO zapojit? Pokud ano, jak?
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a) URČITĚ ANO – aktivní zapojení (napište jak)
b) SPÍŠE ANO – pasivní zapojení (napište jak)
c) URČITĚ NE (napište důvod)
10. Vystihují podle Vás následujících výroky současný stav metropolitní spolupráce v BMO?
(pod každý výrok zakroužkujte jednu z možností)
• Metropolitní spolupráce je motivována primárně finančními možnostmi nástroje ITI.
ANO – NE – nejsem schopen posoudit
• Obce v BMO jsou si dostatečně vědomy přínosů metropolitní spolupráce.
ANO – NE – nejsem schopen posoudit
• Současné politické vedení Brna silně podporuje metropolitní spolupráci.
ANO – NE – nejsem schopen posoudit
• Současné politické vedení Jihomoravského kraje silně podporuje metropolitní spolupráci.
ANO – NE – nejsem schopen posoudit
• Existuje silný legislativní rámec s dostatkem nástrojů umožňujících metropolitní spolupráci.
ANO – NE – nejsem schopen posoudit
• Role Ministerstva pro místní rozvoj MMR v metropolitní spolupráci je silná a proaktivní.
ANO – NE – nejsem schopen posoudit
11. Které z následujících klíčových faktorů jsou podle Vás v budoucnu nejvýznamnější pro založení a udržení
dlouhodobé metropolitní spolupráce a rozvoje Brněnské metropolitní oblasti?
(je možné označit až 3 odpovědi)
a) Silné politické vedení na úrovni města Brna
b) Silné politické vedení na krajské úrovni
c) Silné politické vedení na národní úrovni
d) Silné úřednické vedení
e) Povědomí o přínosech metropolitní spolupráce
f) Externí finanční nástroje k financování projektů
g) Schopnost nalezení konsensu a kompromisu
h) Rovnoměrné zastoupení a rozhodování
i) Jiné (prosím, specifikujte):
12. Umíte si v budoucnu představit založení formalizovaného subjektu zaměřeného na metropolitní spolupráci
a rozvoj Brněnské metropolitní oblasti? Jestliže ano, mělo by se jednat o politickou nebo expertní platformu?
Jaké by měly být její kompetence/pravomoci?
(otevřená otázka)
13. Dovedete si představit, že byv budoucnu Vaše obec přispívala z rozpočtu do případného metropolitního
fondu, který by sloužil k financování společně vybraných témat, o kterých by rozhodovali zástupci obcí BMO?
• ANO – NE – nejsem schopen posoudit
14. Byli byste v budoucnu ochotni přistoupit na diskusi o možnosti přenesení některých kompetencí obce na
vyšší úroveň za účelem zefektivnění řízení?
• ANO – NE – nejsem schopen posoudit
15. Byli byste v budoucnu ochotni přistoupit na diskusi o možnosti případného sloučení Vaší obce s jinou obcí za
účelem zefektivnění řízení a vytvoření jednoho samosprávného celku?
•
ANO – NE – nejsem schopen posoudit
16. Prostor pro Váš doplňující komentář:
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