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617 811
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377 973
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Moderní metropole každý den prakticky ovlivňují životy lidí daleko
za svými administrativními hranicemi. A naopak. Metropole s městy
a obcemi ve svém okolí společně málokdy koordinují plánování,
řízení nebo správu. Přitom příklady ze západoevropských zemí
ukazují, že podobná praxe nese skvělé výsledky.
A proto jsme se rozhodli rozepsat novou kapitolu strategického
plánování v České republice – a spustit projekt unikátní spolupráce
v rámci území Brněnské metropolitní oblasti (BMO).

Pospolu efektivně.


 


METROPOLITNÍ OBLAST

Ð
TVOŘÍ 167 OBCÍ
A MĚST


 

Brněnská metropolitní oblast (BMO) je organický funkční
 
celek zahrnující
město Brno a jeho přirozené
 
zázemí. Tento prostor je vydefinován na základě

intenzivních denních vazeb (dojížďka,
 
 
dostupnost).


V rámci České republiky je
Brněnská metropolitní oblast
jedním z nejvíce rozvíjejících se
 
regionů,
jehož rozvoj je třeba
systematicky koordinovat. Tento
úkol není vůbec jednoduchý.
Brněnská metropolitní oblast se
totiž skládá ze 167 obcí (včetně
Brna), kde žije více než 600 tisíc
obyvatel a jejich počet každým
rokem mírně narůstá.



 
 

 



V České
republice je vymezeno celkem

 
sedm metropolitních oblastí, resp.  
aglomerací, a to pro účely nástroje
integrovaných územních investic.





  
 






 
 






 
 




 







 
 



 


   



 











 





  



 
























 




   

 





 

 


  





  








 





 














  







 






 

 




 



  



 






 


 

Mimochodem, od letoška nás najdete i na mapy.cz




 
 






 



 

  





 




 


 

 

 

 

 

V současné době neexistuje žádný
legislativní rámec, který by řízení
metropolitní oblasti upravoval, takže
koordinace aktivit v území probíhá
na partnerském principu a důkladné
komunikaci města Brna s okolními
obcemi.














 



 







 




 

 

 












 








VYMEZENÍ BMO
Pospolu efektivně.

vymezení územních jednotek
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V průběhu léta 2017 proběhlo pod záštitou primátora města
Brna unikátní a v rámci ČR ojedinělé dotazníkové šetření
s názvem Možnosti a potenciál dlouhodobé spolupráce v BMO,
které se konalo ve spolupráci s Ekonomicko-správní fakultou
Masarykovy univerzity. Dotazník byl rozeslán všem
166 starostkám a starostům obcí v BMO.
Odpověď se nám vrátila od 146 obcí, z nichž většina spatřuje
v metropolitní spolupráci smysl a má zájem se do ní
aktivně zapojit.

Pospolu efektivně.

Ptali jsme se 166 starostů obcí
v Brněnské metropolitní oblasti:

Myslíte si, že je účelné v budoucnu
řešit vybraná témata strategického
a územního plánování v rámci BMO
i společně na metropolitní
úrovni?

1%
Ne

Pospolu efektivně.

99

%

Ano

Ptali jsme se 166 starostů obcí
v Brněnské metropolitní oblasti:

Jaká témata starosty
nejvíce pálí?

26,5

%

Doprava

22,5%
Jiné

5,3%

Problematika
suburbanizace

18,0%
Poskytování
veřejných
služeb

12,7%

Cestovní ruch
a rekreace

15,0%
Kvalita
životního
prostředí

Pospolu efektivně.

Ptali jsme se 166 starostů obcí
v Brněnské metropolitní oblasti:

Jaká témata Vás nejvíce
motivují pro spolupráci s ostatními
obcemi v rámci BMO?
Cestovní ruch
a turistika
Spolupráce
obcí v návaznosti
na Brno
Řešení
environmentálních
problémů (např.
protipovodňová
opatření)

Výměna zkušeností,
kontaktů, společné
řešení problémů,
konektivita

Realizace projektů
s regionálním
významem

Finanční výhody
(úspora financí,
dotace)

Pospolu efektivně.

Optimalizace
sítě sociálních
služeb

Zkvalitnění
života občanů

Ptali jsme se 166 starostů obcí
v Brněnské metropolitní oblasti:

Jste ochotní se do
spolupráce v rámci
BMO se svojí
obcí zapojit?

41

%

%

Určitě ano
aktivní zapojení

Pospolu efektivně.

52
7%

Určitě
ne

Spíše ano
pasivní zapojení

Ptali jsme se 166 starostů obcí
v Brněnské metropolitní oblasti:

Co bude do budoucna
nejdůležitější pro založení
a udržení dlouhodobé
metropolitní spolupráce
a rozvoje BMO?
Povědomí
o přínosech
metropolitní
spolupráce

Externí
finanční nástroje
k financování
projektů

Schopnost
nalezení konsensu
a kompromisu

Rovnoměrné
zastoupení
a rozhodování

Pospolu efektivně.

41 %)

Ptali jsme se 166 starostů obcí
v Brněnské metropolitní oblasti:

Dovedete si představit,
že by v budoucnu
Vaše obec přispívala
z rozpočtu do případného
metropolitního fondu?

41

%

Nejsem schopen
posoudit

28

% Ano

31
Pospolu efektivně.

% Ne

Ptali jsme se 166 starostů obcí
v Brněnské metropolitní oblasti:

Byli byste v budoucnu
ochotni přistoupit na diskusi
o možnosti přenesení
některých kompetencí obce
na vyšší úroveň za účelem
zefektivnění řízení?

36,6

26,8

% Ano

%

Nejsem schopen posoudit
Z toho jasně vyplývá,
že je obce budou muset
klást větší důraz
na metropolitní
spolupráci.

36,6
Pospolu efektivně.

% Ne

Ptali jsme se 166 starostů obcí
v Brněnské metropolitní oblasti:

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?

8

%
Nejsem schopen
posoudit

Přes 80 % obcí vyjádřilo
svůj nesouhlas byť jen
k přistoupení na diskusi
o možnosti případného
sloučení obce s jinou
obcí, což je zřejmé
především z historických
důvodů. Jedním z řešení
této administrativní
roztříštěnosti je právě
metropolitní spolupráce.

Pospolu efektivně.
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