
Třetí kolo pracovních jednání členů 
všech PS ŘV BMO (samostatně)

k aktualizaci ISR BMO 21+

PS HORIZONTÁLNÍ (II)
04. 08. 2020, 13:00 – 15:30 hodin

Primátorské salonky Staré radnice, Mečová 5, Brno



Program dnešního jednání

• Aktuální stav prací aktualizace ISR BMO 21+ a budoucí 
harmonogram – 10 min;

• Společná moderovaná diskuze vedoucí k tvorbě/úpravě a 
dosud neprodiskutovaných cílů a opatření z minula 
naplňujících již dříve společně odsouhlasená metropolitní 
témata (pracovní podklad v příloze – jedná se o stejný 
podklad jako na minulé jednání PS) – cca 50 min;

• Moderovaná diskuze ke konkrétním nástrojům a aktivitám 
naplňujícím opatření spadající pod naši PS – cca 50 min;

• Shrnutí závěrů jednání, další postup – 5 min.

Předpokládaný konec: 15:30



Aktuální stav prací aktualizace ISR 
BMO 21+ a budoucí harmonogram

Petr Šašinka
Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce

Odbor strategického rozvoje a spolupráce
Magistrát města Brna



184 obcí

696 tis. obyvatel



Harmonogram prací aktualizace 
strategie BMO 21+ 

• Aktualizace vymezení území BMO 
• Tvorba zjednodušených analytických východisek
• Třetí pracovní půldenní samostatné setkání všech 4 PS –

rozpracování témat: cíle, opatření, strategické projekty (květen-červen 
2020)

• Třetí kolo jednání s ministerstvy nad strategickými projekty a 
financemi (červen 2020)

• Zveřejnění výstupů po projednání všemi PS (analytická východiska + vize –
vystavení na webu)

• Témata, návrh cílů a opatření (strategický skelet) – připomínkování, T: 27. 7. 
2020 – zapracování připomínek členů PS – do konce srpna bude zasláno

• Čtvrté pracovní půldenní samostatné setkání všech PS –
rozpracování jednotlivých opatření: integrovaná řešení a 
strategické projekty, prioritizace (říjen 2020)

• Jaro 2021: strategie BMO kompletně připravena ke schválení
• 2022: první výzvy pro projekty ITI



Další kroky k rozvoji metropolitní 
spolupráce v BMO

• Marketingová a komunikační srategie – kampaň pro 
odbornou veřejnost – běží

• PS Ministerstva vnitra – metropolitní svazek obcí –
vhodnější institucionální ukotvení rozvoje BMO – běží, 
více informací na konferenci BMO

• Dotazníkové šetření mezi starosty obcí BMO 2019/2020 –
návratnost více než 95 %, srpen – zveřejnění na webu

• Zapojení do projektu TA ČR – spolupráce s ESF MU – Brno 
jako aplikační garant – běží

• Zahraniční spolupráce: METREX, ESPON – zapojení Brna –
běží (velmi omezeně)

• Metropolitní konference BMO – 20. 8. 2020



1. unikátní jeden samostatný projekt – například výstavba 
jedinečného/specifického nezastupitelného projektu v území (tramvaj do 
Kampusu, Kreativní centrum)

2. projekt provázaný či podmíněný s dalšími projekty – více samostatných 
projektů realizovaných z různých finančních zdrojů tvoří integrované 
řešení:
• výstavba dopravního terminálu; 
• výstavba nové trolejbusové trakce k terminálu; 
• výstavba cyklostezky k terminálu;
• výstavba parkovacího domu u terminálu

3. síťový projekt – projekt provázaný s jiným projektem (jinými projekty) 
tematicky a uvedený ve Strategii jako součást integrovaného řešení – má 
strategický význam pro aglomeraci (řeší vydefinovaný problém) – například 
výstavba 10 nových mateřských škol v území aglomerace, zelené střechy 
na veřejných budovách atd.

Definice třech typů strategického 
metropolitního projektu (shoda)



Společná moderovaná diskuze 
vedoucí k tvorbě/úpravě a dosud 

neprodiskutovaných cílů a opatření 
z minula naplňujících již dříve 

společně odsouhlasená metropolitní 
témata

Jan Binek, Zdeněk Šilhan
GaREP



Moderovaná diskuze ke konkrétním 
nástrojům a aktivitám naplňujícím 

opatření spadající pod naši PS

Jan Binek, Zdeněk Šilhan
GaREP



Shrnutí závěrů jednání, 
další postup

Petr Šašinka
Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce

Odbor strategického rozvoje a spolupráce
Magistrát města Brna



Další postup ISR BMO 21+

• Čtvrté pracovní půldenní samostatné setkání všech 
PS – rozpracování jednotlivých opatření: integrovaná 
řešení, konkrétní nástroje a strategické projekty –
prioritizace (říjen 2020)

• Dopracování implementační části (zima 2020)

• Jaro 2021: strategie BMO kompletně připravena ke 
schválení v ZMB

• 2022: první výzvy pro projekty ITI



Děkujeme za spolupráci!
https://metropolitni.brno.cz/

https://metropolitni.brno.cz/

