INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE BRNĚNSKÉ METROPOLITNÍ OBLASTI 21+

RÁMEC TÉMAT, CÍLŮ A OPATŘENÍ
čistá verze po schválení Řídicím výborem BMO (22. 10. 2020)
Témata jsou uspořádána do 4 rozvojových oblastí s vazbou na 4 pracovní skupiny.
Cíl je formulován jako stav, kterého chceme dosáhnout (resp. jako důvod, proč opatření realizujeme). Opatření
představuje jasně pojmenovaný soubor činností (projektů) k dosažení cíle.
V návaznosti na takto zpracovaný rámec témat, cílů a opatření vznikne návrh strategického rámce, který bude diskutován
a doplňován o konkrétní činnosti, lokality, řešení a projekty v rámci setkání pracovních skupin na podzim 2020.
MOBILITA (PS Udržitelná mobilita)
Téma A: Metropolitní/lokální udržitelná mobilita
CÍL A.I: Rozvíjet a propagovat funkční a udržitelný dopravní systém založený na kvalitní a atraktivní veřejné
hromadné dopravě
 A.1: Výstavba a zkvalitňování dopravních terminálů
 A.2: Výstavba lokalit park and ride
 A.3: Zkapacitnění a prodloužení infrastruktury pro veřejnou dopravu (zejména tramvajové, trolejbusové a
příměstské železniční tratě)
 A.4: Výstavba cyklostezek a budování ostatní infrastruktury (sdílení kol, bezpečné uschování kol atd.) ve vazbě
na přestupní uzly a na centra zaměstnanosti a vzdělávání s ohledem na bezpečnost (s důrazem na páteřní
cyklotrasy)
 A.5: Využívání nízkoemisních veřejných dopravních prostředků
 A.6: Propagace a osvěta využívání veřejné hromadné dopravy
CÍL A.II: Snižovat negativní dopady z dopravy (hluk, emise, intenzity, kongesce)
 A.7: Omezení/regulace individuální automobilové dopravy
 A.8: Výstavba obchvatů obcí a měst, odklonění tranzitní automobilové dopravy
 A.9: Rozvoj telematiky a odbavovacích systémů
Téma B: Globální dostupnost BMO
CÍL B.I: Zlepšit globální napojení BMO na další tuzemské a evropské metropolitní oblasti
 B.1: Rozšíření, modernizace a doplnění sítě dálnic a silnic I. třídy pro vyšší kapacitu
 B.2: Podpora modernizace a vybudování nové železniční infrastruktury (rychlodráhy, modernizace ŽUB)
 B. 3: Podpora osobní letecké dopravy
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (PS Životní prostředí)
Téma C: Voda a krajina v BMO
CÍL C.I: Revitalizovat krajinu a omezovat dopady sucha, eroze, povodní a záplav
 C.1: Výsadba zeleně v krajině (v součinnosti se zemědělským a lesnickým hospodařením, zástavbou i
investiční výstavbou)
 C.2: Zvyšování podílů ploch sídelní zeleně (s důrazem na vzrostlou zeleň, výsadbu dřevin)
 C.3: Budování ochrany sídel před povodněmi a záplavami (důraz na přírodě blízká protipovodňová opatření)
CÍL C.II: Zlepšit hospodaření s vodou
 C.4: Řešení zásobování pitnou vodou (společné zajištění)
 C.5: Zadržení a využití srážkové vody
Téma D: Odpadové hospodářství v BMO
CÍL D.I: Vybudovat (optimalizovat) funkční systém odpadového hospodářství v BMO
 D.1: Předcházení vzniku odpadu
 D.2: Vytvoření jednotného systému využití/likvidace odpadu (jednotné principy nakládání s odpady)
Téma E: Moderní a bezpečná energetika v BMO
CÍL E.I: Zvýšit energetickou soběstačnost a bezpečnost zdrojů v BMO
 E.1: Využívání místních obnovitelných zdrojů energie (fotovoltaika, bioplynové stanice, energetické využití
odpadů, štěpkový zdroj)
 E.2: Posilování bezpečnosti zdrojů (ostrovní systémy)
 E.3: Využívání energeticky úsporných a účinných technologií (hybridní systémy, kogenerační jednotky, úsporné
horkovody)
VEŘEJNÉ SLUŽBY (PS Sociální oblast a vzdělávání)
Téma F: Školství a vzdělávání v BMO
CÍL F.I: Zlepšit dostupnost a podmínky vzdělávání v mateřských, základních a středních školách ve vazbě na
populační vývoj
 F.1: Dobudování kapacity MŠ a ZŠ a udržení kapacity SŠ (s ohledem na kvalitu vzdělávání a možnou
koncentraci do spádových obcí)
 F.2: Spolupráce MŠ, ZŠ a SŠ (např. propojení MAP, spolupráce u specifických témat, sdílení speciální
infrastruktury)
 F.3: Podpora specializace SŠ
CÍL F.II: Posílit spolupráci základních, středních, vysokých škol, organizací v zájmovém a neformálním
vzdělávání a zaměstnavatelů
 F.4: Kariérní vzdělávání – provázání více úrovní vzdělávání
 F.5: Podpora zájmového a neformálního vzdělávání
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Téma G: Infrastruktura a služby pro potřebné/ohrožené obyvatele
CÍL G.I: Zaměřit se na zlepšení a rozvoj kvality života potřebných a ohrožených obyvatel v oblasti sociálních
služeb včetně posílení polycentricity
 G.1: Zvyšování dostupnosti a zkvalitňování sociálních služeb (s důrazem na osoby se zdravotním postižením)
 G.2: Vytvoření metropolitního sociálního fondu na kofinancování investičních záměrů
 G.3: Řešení dostupnosti vybraných zdravotně-sociálních služeb (s důrazem na hospicovou a paliativní péči)
 G.4: Podpora integrace na trhu práce se zaměřením na zvláště ohrožené skupiny trhu práce
CÍL G.II: Zlepšit podmínky a dostupnost činností pro aktivní stárnutí
 G.5: Podpora aktivit a infrastruktury pro seniory (prevence, vzdělávání, volný čas)
CÍL G.III: Vytvořit systém a rozšiřovat možnosti prostupného sociálního bydlení v rámci celé BMO
 G.6: Koordinace sociálního bydlení v BMO
KOORDINACE ROZVOJE (Horizontální PS)
Téma H: Rozvoj a institucionalizace spolupráce v BMO
CÍL H.I: Posílit systém spolupráce v BMO
 H.1: Rozvoj stávajících forem spolupráce
 H.2: Vytvoření instituce zodpovědné za koordinovaný rozvoj BMO
 H.3: Společné financování vybraných potřeb
 H.4: Tvorba společné image a marketingu BMO
Téma I: Rezidenční a komerční výstavba v BMO
CÍL I.I: Usměrnit rozvoj rezidenční a komerční výstavby ve vztahu k podmínkám v území a podpořit polycentrický
rozvoj BMO (podpora menších sekundárních center)
 I.1: Propojení strategického a územního plánování v BMO
 I.2: Koordinace ploch pro budoucí rezidenční výstavbu (brownfieldy i greenfieldy)
 I.3: Posílení služeb a zaměstnanosti v zázemí Brna v zájmu odlehčení jádrovému městu
 I.4: Koordinace ploch pro budoucí komerční výstavbu (brownfieldy i greenfieldy – důraz na využití pro podnikání
s vysokou přidanou hodnotou, např. kreativní průmysl, kreativní huby, IT apod.)
Téma J: Trávení volného času v BMO
CÍL J.I: Posílit rekreační roli zázemí města Brna (obrácená vazba oproti koncentraci veřejných služeb a dalších funkcí
do centra BMO).
 J.1: Rozvoj volnočasových lokalit s nadmístním významem
 J.2: Propagace a propojování nabídky trávení volného času
 J.3: Obnova a udržení kulturního dědictví
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