Identifikovaná témata s metropolitním rozměrem (výsledná syntéza po jednání PS 28. 11. 2019)
(zdroje: SRR ČR 21+, brno2050, SRJMK, mid-term evaluace ISR BMO, vlastní dotazníkové šetření, ISR BMO, RIS JMK1)

Téma: metropolitní/lokální udržitelná mobilita
CÍL:
vytvoření funkční sítě a provozu udržitelné dopravy s důrazem na VHD, omezení IAD (za využití
technologií ITS)
řešení systému parkování v BMO, identifikace lokalit pro P+R, resp. terminály – v závislosti na počtu
obyvatel, počtu EA, bytové výstavbě a proudech dojížďky
jednotná síť cyklostezek napojená na významné přestupní uzly, zaměstnavatele atd. jako alternativa
automobilové dopravě na kratší vzdálenosti
vznik plánů udržitelné mobility pro rozvojové lokality
mobilita jako služba
Téma: globální dostupnost BMO
CÍL:
globální napojení BMO na další evropské metropole (vlaky, letecká doprava, dálniční napojení včetně
VMO)
Téma: odpadové hospodářství v BMO
CÍL:
jednotný systém prevence, sběru, svozu a likvidace odpadu v BMO
identifikace lokalit se skládkami
nastavení systému cirkulární ekonomiky
Téma: ochrana proti povodním a záplavám a revitalizační opatření
CÍL:
vyřešená protipovodňová ochrana BMO v kontextu přírodě blízkých protipovodňových opatření –
zatraktivnění daných lokalit
Téma: voda a sucho ve volné krajině a v městském prostoru (zelená a modrá infrastruktura)
CÍL:
omezení dopadů sucha a eroze a jejich vlivu na volnou krajinu
omezení dopadů sucha a tepelného ostrova v sídlech (lesní pás na jihu BMO, sídelní zeleň, zelené
střechy atd.)
udržitelné zásobování pitnou vodou v BMO
Téma: moderní a bezpečná energetika v BMO
CÍL:
rozvoj udržitelné energetiky v BMO s cílem zvýšení soběstačnosti a bezpečnosti zdrojů (fotovoltaika,
pasivní budovy, bioplynové stanice, ostrovní systémy atd.)
Téma: rezidenční a komerční výstavba v BMO
CÍL:
usměrňování rozvoje rezidenční a komerční výstavby ve vztahu k podmínkám v území
případná identifikace ploch pro budoucí rezidenční a komerční výstavbu (brownfield i greenfield)
sledování budoucích problémů (přelidnění, infrastrukturní podvybavenost atd.)
posílení služeb a zaměstnanosti v zázemí Brna v zájmu odlehčení jádrovému městu
identifikace obcí s vyšší nezaměstnaností, poddimenzovanou infrastrukturou
Téma: infrastruktura a služby pro potřebné/ohrožené obyvatele
CÍL:
zlepšení kvality života ve vztahu k demografickým změnám – infrastruktura a (sociální) služby
zlepšení kvality života pro zdravotně postižené a další potřebné skupiny ve vztahu k infrastruktuře a
(sociálním) službám
Téma: školství a vzdělávání v BMO
CÍL:
posílení polycentricity v metropolitní oblasti v tématu obecního školství (MŠ a ZŠ) s vazbou na SŠ
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Metodická poznámka: v současnosti není předmětem jednání PS problematika výzkumu a Inovační podnikání v BMO. V této oblasti však
lze částečně nalézt i témata s metropolitním rozměrem. Uvedená problematika je detailně diskutována odbornými platformami při
paralelně aktualizované Regionální inovační strategii JMK. Poté dojde ke společné schůzce a definování metropolitních témat v této
oblasti, která budou následně podrobena odborné debatě ohledně případného zařazení do vznikající ISR BMO 21+.

podpora celoživotního učení
kariérní vzdělávání – provázání více úrovní vzdělávání
Téma: rozvoj spolupráce a institucionalizace v BMO
CÍL:
propojení strategického a územního plánování v BMO
zajištění vzniku instituce zodpovědné za koordinovaný rozvoj BMO
společné financování vybraných potřeb
sdílení vybraných služeb či správních agend v BMO
tvorba společné image a marketingu BMO
Témata, na kterých nebylo dosaženo plošné shody, nicméně alespoň 1 skupina se na nich shodla:
Návrhy na doplnění
metropolitního tématu
Zdraví
Zemědělství
Kulturní a kreativní
průmysly
Ovzduší (kvalita)
Volnočasové aktivity v BMO
Cestovní ruch a kulturní
dědictví

Reakce metropolitního garanta
bude zakomponováno do cílů k tématu „infrastruktura a služby pro
sociálně potřebné/ohrožené vyloučené obyvatele“
toto není téma definující BMO, toto téma v rámci metropolitní strategie
nebude řešeno
téma spadá do kategorie inovačního podnikání, které je a bude řešeno
v rámci právě aktualizované Regionální inovační strategie JMK, bude
rozdiskutováno později, viz metodická poznámka pod čarou
jedná se o průřezový princip, který se promítá do více témat metropolitní
strategie; nikoli samostatné téma
problematika se částečně promítá do témat „infrastruktura a služby pro
potřebné/ohrožené obyvatele“, „rezidenční a komerční výstavba v BMO“
a nového tématu „cestovní ruch a kulturní dědictví“
návrh na vytvoření samostatného metropolitního tématu „cestovní ruch a
kulturní dědictví“

Návrh nových pracovních
skupin
Udržitelná doprava

Témata řešená danou PS

Životní prostředí

odpadové hospodářství v BMO
ochrana proti povodním a záplavám a revitalizační opatření
voda a sucho ve volné krajině a v městském prostoru (zelená a modrá
infrastruktura)
moderní a bezpečná energetika v BMO

Sociální oblast a vzdělávání

infrastruktura a služby pro potřebné/ohrožené obyvatele
školství a vzdělávání v BMO

Horizontální pracovní
skupina

rezidenční a komerční výstavba v BMO
rozvoj spolupráce a institucionalizace v BMO
cestovní ruch a kulturního dědictví

metropolitní/lokální udržitelná mobilita
globální dostupnost BMO

