
Překroč 
své hranice

#jednejmetropolitne



Katastr není zeď. A doba, kdy stačilo uvažovat v jeho hrani-

cích, je dávno pryč. My všichni jsme součástí Brněnské met-

ropolitní oblasti (BMO). BMO je organický funkční celek zahr-

nující město Brno a jeho přirozené zázemí, kde se odehrává 

celá řada činností a procesů, které oblast definují. Typicky se 

jedná například o dostupnost služeb, silný trh práce a s tím 

související dopravní dostupnost. Součástí Brněnské metro-

politní oblasti je celkem 184 obcí, ve kterých žije přibližně 

700 tisíc obyvatel. Co v ní udělá jeden, ovlivní všechny. Zapojte 

se do spolupráce a mějte vždy informace o tom, co se děje ve 

vašem okolí. Ujistěte se, že váš hlas je slyšet v Brně i na evropské 

úrovni. Sdílejte informace o svých projektech a zajistěte pro ně 

peníze.

Nepotřebujeme k tomu 
náhodou nějakou strategii?

Máte pravdu. A jednu už dokonce máme. Jmenuje se Integro-

vaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti a do její 

tvorby a naplňování se zapojuje celá řada partnerů. Dost mož-

ná jste mezi nimi i vy. Zatímco dříve jsme se soustředili hlavně 

na efektivní uplatňování nástroje ITI, do budoucna připravujeme 

komplexní strategii bez ohledu na zdroje financování. Věříme 

totiž, že metropolitní spolupráce má svůj smysl, ať už nám na ni 

Evropská unie přispěje, nebo ne. Proto je nám také jasné, že tako-

výto dokument nemůže vznikat izolovaně. Průběžně se setkává-

me s desítkami starostů, úředníků, akademiků a dalších odborní-

ků z BMO, abychom si určili priority, které budeme po roce 2020 

v oblasti metropolitního rozvoje a plánování prosazovat. Tak se 

zapojte taky!

Jak můžeme Brněnskou
metropolitní oblast posunout dál?

Proč bychom měli 
myslet, plánovat a jednat 
na úrovni metropolitní 
oblasti?

184 obcí

700 000 obyvatel

Co to znamená „jednat 
metropolitně“? 

Metropolitně může jednat každý člověk, který si uvědomuje, 

že nežije život omezený hranicemi své obce. Ale pro nás, kdo 

aktivně vstupujeme do veřejného dění a přípravy projektů 

rozvoje našich obcí či regionů, to platí dvojnásob. Proto jsme 

připravili několik zásad, kterých je dobré se držet:

   Při přípravě strategických dokumentů myslete na to, že 

svými kroky můžete ovlivnit i své sousedy. Bavte se s nimi.

   To samé platí i při přípravě strategických rozvojových 

projektů vaší obce. Získejte na ně finance.

    Pravidelně sledujte stránku metropolitni.brno.cz 

a odebírejte newsletter. Buďte v obraze.

    Využívejte data a datové sady o BMO a zařaďte je do 

svých prací.

     Sdílejte informace o příkladech dobré praxe a problémech 

sužujících vaše okolí tak, abychom je mohli dále šířit 

směrem k národní a evropské úrovni.

   Účastněte se metropolitních konferencí, akcí 

a neformálních setkání.

„Metropolitní spolupráce je dnes nutnost. Jde 

o výraz pochopení, že se měřítko našeho každoden-

ního života neodehrává pouze v hranicích jedné 

obce či městské části. Odehrává se ve vzájemných 

vztazích mezi nimi.“

Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D.
sociální geograf 
a metropolitní lídr

„Všem klíčovým hráčům v rámci metropolitní spo-

lupráce bych doporučila, aby sdíleli zkušenosti, vize, 

strategie a navzájem si naslouchali. Jen díky tomu 

dokážou realizovat velké projekty, jak ukazují zahra-

niční zkušenosti. “

Dr. Ing. Marie Zezůlková
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR,
ředitelka Odboru regionální 
politiky a metropolitní lídr

„Moje vize? Myslím, že v budoucnosti by mohla 

v rámci BMO vzniknout jakási obdoba územního 

plánu obce – metropolitní územní plán. Je to proces, 

který můžeme sledovat v celé řadě evropských 

aglomerací, mimo jiné třeba v Miláně. Výrazně by 

pomohl ke vzájemné projektové koordinaci.“

RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.
radní města Brna pro územní 
plánovaní, bývalý manažer DSO 
Šlapanicko a metropolitní lídr

Evropská unie dala od roku 2014 velkým metropolím a obcím 

v jejích zázemí možnost využít finance z nástroje ITI (Integra-

ted Territorial Investments), ve kterém má BMO k dispozici 

přibližně 6 miliard korun. Této nabídky jsme bezezbytku vyu-

žili. A další miliardy nás čekají od roku 2020. Naší dlouhodo-

bou vizí je, aby se Brněnská metropolitní oblast udržitelně 

a vyváženě rozvíjela v příjemné a prosperující místo pro ži-

vot. A víte, na co jsme opravdu hrdí? V porovnání s ostatními 

metropolitními oblastmi se BMO pyšní jedním z nejvyšších po-

čtů projektů podpořených v zázemí města.

„Bavit se společně na metropolitní úrovni? 

To je úplně jiný způsob komunikace. Ani ne tak 

uvažování, ale spíš nám tento styl komunikace 

otevírá prostor pro to bavit se o společných 

tématech.“

Ing. Jan Vitula
starosta Židlochovic, náměstek 
hejtmana Jihomoravského kraje 
a metropolitní lídr



Kde se 
dozvíte víc?

  na stránkách metropolitni.brno.cz

Máte konkrétní dotaz, tip či podnět? 

Pište, volejte nebo se stavte. 

Magistrát města Brna, 

Odbor strategického rozvoje a spolupráce, 

Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce,

Husova 12, 601 67 Brno

  tel.: +420 542 172 058
   e-mail: metropolitni@brno.cz

  Metropolitní/lokální udržitelná 
mobilita 

  Globální dostupnost 

  Voda a krajina

  Odpadové hospodářství 

  Moderní a bezpečná energetika

  Školství a vzdělávání 

  Smysluplná výstavba pro občany 
a firmy

  Infrastruktura a služby pro potřebné

  Posílení systému spolupráce 

  Cestovní ruch a kulturní dědictví

Na jaká témata 
se zaměříme po 
roce 2020?


