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SPOLEČNĚ se zasadíme o to, aby se Brněnská metropolitní oblast UDRŽITELNĚ a 
VYVÁŽENĚ rozvíjela v PŘÍJEMNÉ a PROSPERUJÍCÍ místo pro život. 

 

Chceme, aby Brněnská metropolitní oblast byla územím s funkčním dopravním 
systémem, s dostupností a kvalitou veřejných služeb, s přizpůsobivostí a 
odolností na změny klimatu a omezující nepříznivé dopady na životní prostředí.  

 

 

Brněnská metropolitní oblast bude fungovat na partnerské spolupráci. Spolupráci 
institucionalizujeme tak, aby vzniklo prostředí pro účinnější koordinaci rozvoje a 
stabilní subjekt pro přímou realizaci významných rozvojových projektů. Nastavíme 
systém sdílení vybraných služeb. Zvýšíme soudržnost a solidaritu území a 
posílíme vnímání celé oblasti občany jako společného prostoru pro kvalitní život.  

 

Proměníme krajinu tak, aby bylo území odolnější proti suchu, slunečnímu záření 
a nevyrovnaným srážkám. Zvýšíme množství zeleně ve volné krajině i v sídlech, 
ve veřejném prostoru i na budovách. V zásobování vodou zvýšíme zadržování a 
využívání dešťové vody a zlepšíme hospodaření s pitnou vodou.  

Zlepšíme využití místních zdrojů. Zintenzivníme přeměnu energetiky směrem 
k větší soběstačnosti a bezpečnosti zdrojů. Zasadíme se o zavedení jednotného 
systému prevence, sběru, svozu a likvidace odpadu a podpoříme rozvoj cirkulární 
ekonomiky. 

 

Zvýšíme koordinaci investic v oblasti veřejných služeb, kdy zohledníme 
přirozené spádové vazby Brna, mikroregionálních center a ostatních obcí. Cíleně 
budeme usměrňovat rezidenční a komerční výstavbu s ohledem na dopravní, 
environmentální i společenskou únosnost a v rámci funkčnosti širšího městského 
území. Důraz budeme klást na vyváženost rozvoje jednotlivých částí Brněnské 
metropolitní oblasti jak s ohledem na život obyvatel, tak i s ohledem na ekonomický 
rozvoj. Ekonomický, sociální a environmentální rozvoj budou v rovnováze. 
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Díky společnému účinnému řešení problémů, dobré dostupnosti služeb a 
zlepšování prostředí obcí budou obyvatelé území Brněnské metropolitní oblasti 
vnímat jako příjemné a atraktivní místo pro život.  

Veřejná doprava umožní rychlé, bezpečné a pohodlné 
cestování. Propojíme ji s ostatními druhy dopravy tak, aby došlo 
k omezení využívání individuální automobilové dopravy a 
k posílení nemotorové dopravy. K tomu přispěje rozvoj 
významných i lokálních přestupních uzlů veřejné dopravy 
s parkovacími systémy typu P+R a s napojením na ucelenou síť 

cyklostezek. Dobudujeme obchvaty a tranzitní koridory mimo obydlená území a 
snížíme dopravní zátěž rezidentních oblastí. Zasadíme se o dořešení dálničního 
spojení na sever a jih (Vídeň) a o zlepšení podmínek pro dálkovou železniční dopravu. Brněnské letiště 
se stane branou k cestování do vzdálenějších regionů. 

 

Brněnská metropolitní oblast nabízí dobré podmínky pro podnikání a podnikatelům 
se zde daří. Úspěšně se rozvíjejí moderní odvětví ekonomiky. 

Technickou infrastrukturu a veřejné služby budeme řešit provázaně 
s ohledem na funkčnost jednotlivých systémů. Bude rozvíjena sílící pozice v oblasti 
rozvoje inovací a kreativity. Posílíme sdílení a propojenost a zvýšíme kvalitu 
vzdělávání a sociálních služeb.  
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