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MEMORANDUM 
o vzájemné spolupráci v rámci Brněnské metropolitní oblasti 

(dále jen „Memorandum“) 
 

mezi 
  
Statutárním městem Brnem zastoupeným primátorem Ing. Petrem Vokřálem, sídlem 
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00  Brno, IČO 44992785 

Jihomoravským krajem zastoupeným hejtmanem JUDr. Bohumilem Šimkem, sídlem 
Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82  Brno, IČO 70888337 

Městem Šlapanice zastoupeným starostkou Mgr. Michaelou Trněnou, sídlem Masarykovo 
náměstí 100/7, 664 51  Šlapanice, IČO 00282651 

Městem Kuřim zastoupeným starostou Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, sídlem 
Jungmannova 968/75, 664 34  Kuřim, IČO 00281964 

Městem Rosice zastoupeným starostou Mgr. Jaroslavem Světlíkem, sídlem Palackého 
nám. 13, 665 01  Rosice, IČO 00282481 

Městem Židlochovice zastoupeným starostou Ing. Janem Vitulou, sídlem Masarykova 100, 
667 01  Židlochovice, IČO 00282979 

Městem Slavkov u Brna zastoupeným starostou Bc. Michalem Boudným, sídlem Palackého 
náměstí 65, 684 01  Slavkov u Brna, IČO 00292311 

(dále jen smluvní strany) 
 

Preambule 

1. Smluvní strany jsou územními samosprávnými celky, přičemž dle zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pečují o 
všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. 

2. Urbánní rozvoj hraje podstatnou roli v rozvoji regionů. Podpora území se zde 
soustředí nejen na město jako takové, ale i na jeho zázemí – tzv. funkční městský 
region (metropolitní oblast, aglomeraci). V souvislosti s programovým obdobím 
EU 2014-2020 došlo v ČR ke zvýšené podpoře funkčních městských regionů. Tento 
fakt byl do značné míry způsobem zavedením nového územního nástroje 
integrovaných územních investic (dále jen „ITI“). ITI lze chápat jako nástroj pro 
rozvoj funkčního území, kde jsou pomocí čerpání veřejných prostředků 
podporovány konkrétní oblasti, které jsou společným tématem pro realizaci 
strategií rozvoje definovaných jednotlivými metropolitními oblastmi a 
aglomeracemi. Strategické plánování na území funkčních městských regionů je 
rovněž jedním ze způsobů, jak se vyrovnat s velmi vysokým počtem obcí v ČR a jak 
navázat partnerství měst a okolních obcí.  



2 

 

3. Zavedení integrovaných urbánních nástrojů ukazuje pozitivní změnu ve 
spolupráci a rozvoji největších měst a jejich zázemí. Podařilo se nastartovat a dále 
akcelerovat vertikální i horizontální spolupráci partnerů na všech úrovních. 
Společně s ostatními městy a obcemi píšeme novou kapitolu z hlediska chápání 
pojmu strategické urbánní plánování v České republice. Posílení metropolitní 
spolupráce po roce 2020 je tedy stěžejní a zcela přirozené. 

4. S ohledem na existující spolupráci v rámci aktuálně vymezeného území Brněnské 
metropolitní oblasti mezi krajem, městy, obcemi a dalšími subjekty, je zájem všech 
zúčastněných stran Memoranda na pokračování a prohlubování vzájemné 
spolupráce při aktualizaci a naplňování Integrované strategie rozvoje Brněnské 
metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI (dále jen „Strategie“) po roce 2020. 
Uzavření Memoranda je chápáno jako rozšíření stávajícího prostoru pro 
vzájemnou diskuzi, poskytování informací a společný postup v souladu s účelem 
Memoranda. 

 

Účel Memoranda  

V zájmu zajištění kontinuity při řešení konkrétních témat ve společném koordinovaném 
integrovaném přístupu v rozvoji území Brněnské metropolitní oblasti (dále také jen 
„BMO“), aktualizaci a naplňování výše uvedené Strategie, přípravě a realizaci společných 
projektů, dalšího rozvoje území a za účelem efektivního využívání veřejných prostředků, 
se smluvní strany Memoranda dohodly na: 

1. propojování stávajících subjektů veřejné správy a dalších subjektů v území BMO; 
2. spolupráci v rámci koordinačních platforem na metropolitní, regionální, krajské a 

národní úrovni (Řídicí výbor ITI a jeho pracovní skupiny, Regionální stálá 
konference pro území Jihomoravského kraje a její pracovní skupiny, Národní stálá 
konference atd.); 

3. průběžném společném provádění sběru dat, informací a analýz potřeb obcí, měst 
a funkčního zázemí v rámci BMO; 

4. spolupráci při aktualizaci, projednání a schválení Strategie, včetně jejího 
naplňování, přičemž Strategie by měla obsahovat konkrétní strategické projekty 
(nikoli výlučně), na kterých panuje shoda v území a na národní úrovni, a měla by 
být financována multizdrojově (tedy nejen vyčleněná obálka v rámci EU fondů jako 
dosud, ale i obálka v rámci národních dotací, případně vlastních zdrojů); 

5. spolupráci při zajištění udržitelnosti výstupů a výsledků vyplývajících z realizace 
Strategie; 

6. spolupráci při realizaci navazujících investičních a neinvestičních aktivit v území 
BMO; 

7. definování, rozpracování a následné realizaci vybraných a společně projednaných 
nosných témat budoucí spolupráce v rámci BMO po roce 2020, v souladu s 
kompetencemi obcí, měst a dalších subjektů a v souladu s návrhem tematických 
cílů Evropské komise pro programové období 2021–2027, kam lze zařadit mimo 
jiné: 
• jednotný systém prevence, sběru a likvidace odpadu v rámci BMO; 
• parkoviště P+R a terminály v zázemí Brna v kontextu rezidentního plánování a 

Plánu udržitelné městské mobility; 
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• integrovaný systém městské a příměstské dopravy (s důrazem na železniční 
/kolejovou dopravu); 

• cyklodopravu a cykloturistiku v rámci BMO; 
• protipovodňovou ochranu a revitalizační opatření v BMO; 
• problematiku sucha a eroze; 
• sportovní a rekreační vyžití v rámci BMO; 
• společnou koordinaci rezidenční a komerční výstavby v BMO; 
• horizontální téma: institucionální ukotvení metropolitní spolupráce (vznik 

expertní metropolitní kanceláře); 
8. spolupráci při pravidelném a komplexním vyhodnocování procesu fungování 

metropolitní spolupráce a uplatňování nástroje ITI na celém území BMO (včetně 
adekvátní informovanosti jednotlivých obcí); 

9. dlouhodobé snaze o zasazení se o promítnutí metropolitní roviny do legislativy ČR. 
 

 
Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany se při společném postupu a spolupráci zavazují dodržet níže 
uvedené podmínky organizace a realizace. 

2. Každá smluvní strana může navrhnout přistoupení dalších subjektů k memorandu, 
doplnění dalších oblastí spolupráce včetně principů spolupráce, organizačních a 
realizačních kroků. Změny Memoranda mohou být provedeny po vzájemných 
konzultacích a souhlasu všech smluvních stran formou písemných dodatků 
Memoranda. 

3. Každá ze smluvních stran může od Memoranda písemně odstoupit, v tomto 
případě platnost Memoranda končí pro příslušnou stranu uplynutím šedesáti dnů 
od data doručení písemného oznámení o odstoupení zbývajícím smluvním 
stranám Memoranda. Platnost Memoranda končí odstoupením posledního z 
účastníků. 

 

Memorandum nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední z jeho smluvních 
stran. 

Smluvní strany vyjadřují podpisem tohoto Memoranda vůli pokračovat ve spolupráci. 

 

Doložka: 
Toto Memorandum bylo schváleno Zastupitelstvem Jihomoravského kraje na 16. zasedání, 
konaném dne       usnesením č.   /18/Z16. 
Toto Memorandum bylo schváleno Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z7/……    konaném 
dne ……….. 2018, bod č.  . 
Toto Memorandum bylo schváleno Zastupitelstvem města Šlapanice na zasedání č. ……    konaném 
dne ……….. 2018. 
Toto Memorandum bylo schváleno Zastupitelstvem města Kuřim na zasedání č. ……    konaném 
dne ……….. 2018. 
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Toto Memorandum bylo schváleno Zastupitelstvem města Rosice na zasedání č. ……    konaném 
dne ……….. 2018. 
Toto Memorandum bylo schváleno Zastupitelstvem města Židlochovice na zasedání č. 
……    konaném dne ……….. 2018. 
Toto Memorandum bylo schváleno Zastupitelstvem města Slavkov u Brna na zasedání č.  
……    konaném dne ……….. 2018. 
 

V Brně dne: …….. 

 
 
za Jihomoravský kraj     za statutární město Brno 
 
 
 
………………………………     ……………………………………  
JUDr. Bohumil Šimek     Ing. Petr Vokřál 
hejtman      primátor 
 
 
 
za město Šlapanice     za město Kuřim 
 
 
 
………………………………     ……………………………………  
Mgr. Michaela Trněná    Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
starostka      starosta 
 
 
 
za město Rosice     za město Židlochovice 
 
 
 
………………………………     ……………………………………  
Mgr. Jaroslav Světlík     Ing. Jan Vitula 
starosta      starosta 
 
 
za město Slavkov u Brna     
 
 
 
………………………………      
Bc. Michal Boudný 
starosta  


