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Impuls pro strategické městské 
plánování
Nástroj ITI (integrované územní investice)

– Možnost efektivně plánovat a koordinovat rozvoj měst i jejich 
přirozeného zázemí – metropolitních oblastí

– Určeno převážně pro významné strategické projekty –
koncentrace aktivit a financí 

– Existence „metropolitní dotační obálky“

Podmínky pro využití nástroje ITI 

– Vymezené území Brněnské metropolitní oblasti

– Strategie vzniklá na partnerském principu

– Řídicí a koordinační struktury strategie (PS, ŘV)





Metropolitní spolupráce 20+

Pokračování ITI – zachování struktur, aktualizace 
strategie, ale cílem je širší rozvoj
Rozvoj třech dimenzí metropolitní spolupráce:

Věcná – metropolitní témata
Kulturní – povědomí, sounáležitost, důvěra
Institucionání – formy spolupráce, proces 
plánování, koncepční dokumenty, formy 
řízení/governance, legislativa atd.

Dotazníkové šetření mezi starosty všech obcí v BMO 
– návratnost 90 % (!)

Cílem těchto aktivit je rozvíjení metropolitního 
přemýšlení u odborné veřejnosti: #myslimetropolitne







Ochota 
spolupracovat



Které z následujících faktorů jsou podle Vás do 
budoucna nejvýznamnější pro založení a udržení 
dlouhodobé metropolitní spolupráce a rozvoje v BMO?

(výběr max. ze 3 možností), N = 146









WTM
Ochota 

sloučit se



Shrnutí: co říkají starostové 
okolních obcí?

• Obce silně vnímají smysl metropolitní spolupráce a 
chtějí se do ní zapojit

• Obce se rozhodně nechtějí slučovat, ale některé 
kompetence jsou ochotny „přenést“ na metropolitní 
úroveň

• Více jak polovina obcí BMO si dovede v budoucnu 
představit vznik formalizovaného subjektu na 
metropolitní úrovni – mělo by jít spíše o apolitickou 
expertní platformou



Jaká jsou možná řešení? 



Hlavní závěry

• V současnosti je v ČR vytvořeno nejvhodnější prostředí v 
její novodobé historii pro dlouhodobé prosazení 
konceptu metropolitních oblastí a jejich 
institucionalizace v regionální politice

• S klesajícím podílem evropských dotací bude klesat 
ochota obcí dobrovolně spolupracovat, proto je třeba 
hledat dlouhodobější formalizovanější modely 
spolupráce – např. samostatné odborné apolitické 
právnické osoby zodpovědné za metropolitní rozvoj

• Klíčovým faktorem úspěchu tak zůstává odborný i 
politický konsensus na postupném prosazení tohoto 
konceptu a silní aktéři v metropolitních regionech
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