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PŘIPOMÍNKOVÝ LIST K ISR BMO 21+ (VERZE 9.7.2021) 

 

Autor připomínky Umístění (strana, 
téma, číslo cíle, 
opatření, poznámka) 

Připomínka vč. návrhu řešení Vypořádání připomínky 

Eva Gregorová, 
MMB 

CÍL G.II: Zlepšit 
podmínky a 
dostupnost činností 
pro aktivní stárnutí 

Upravit název cíle: „CÍL G.II: Zlepšit podmínky a dostupnost činností pro 
aktivní stárnutí“ na CÍL G.II: „Zlepšit podmínky a dostupnost činností pro 
aktivní a zdravé stárnutí“ – zdůvodnění: termín zdravé stárnutí více 
odpovídá soudobým (celosvětovým) trendům, neboť sousloví „aktivní 
stárnutí“ v sobě implicitně zahrnuje normativ, že pouze „aktivní“ stárnutí 
je to správné. Z tohoto důvodu se již více než 20 let hovoří o zdravém. 
Můj návrh je, abyste všude, kde je v textu zmíněno „aktivní stárnutí“, 
přidali ještě to „zdravé“. 

Akceptováno. Cíl byl na základě připomínky 
zpřesněn. 

Eva Gregorová, 
MMB 

Str. 32 Na str. 32 změnit slovní spojení „postupné stárnutí obyvatel“ na lépe 
odpovídající sousloví „Demografické stárnutí populace“, neboť stárnutí 
samo o sobě není „problém“, ale civilizační bonus/úspěch. Do potřeby 
pak prosím přidat „Aktivity vedoucí k přípravě na stárnutí“ – to je vlastně 
prvek „age mainstreamingu“, který jde průřezově téměř vším, ale v 
dokumentu jako takovém se s ním moc nepracuje, což je škoda. Je to 
navíc obecnější přístup k potřebám stárnoucích populací, než vypisovat 
konkrétní aktivity typu: Přenos zkušeností s aktivitami aktivního stárnutí z 
města Brna do regionálních center, Informování seniorů o existujících 
aktivitách např. přes terénní služby, zavádění Age managementu u 
zaměstnavatelů, Podpora klubů aktivních seniorů, vzdělávání animátorů 
aktivit pro seniory. Rozšíření senior busu na území BMO, Soužití staré a 
mladé generace. 

Akceptováno, problém a rozvojová potřeby byly 
upraveny a doplněny. 

Eva Gregorová, 
MMB 

Str. 32 Prosím doplnit u „Opravy a zajištění bezbariérovosti“ toto: „Opravy a 
zajištění bezbariérovosti, a to jak v interiérech (budovách či hromadné 
dopravě), tak i v exteriérech (veřejných prostranstvích)“ – nebo jinak v 
tomto smyslu, ale tak jak to je, tak evokuje jen budovy či chodníky. 

Akceptováno, doplněno do analýzy problémů a 
potřeb a jednotlivých opatření, byť se jedná už o 
poměrně velký detail. 



 

Eva Gregorová, 
MMB 

Cíle směřující ke 
spolupráci v BMO 

Vyhnout se výrazu „atomizovaný“ u cílů směřujících ke spolupráci v rámci 
BMO 

Přeformulováno na „větší vyváženost rozvoje 
území“. 

Eva Gregorová, 
MMB 

Obecná Navrhuji do budoucna připsat do seznamu integrovaných řešení i 
Integrovaný plán města Brna pro Husovice. 

Děkujeme za podnět. V současné chvíli jsou ve 
strategii projekty, které vykazují vyšší stupeň 
připravenosti. V rámci aktualizace strategie 
v následujících letech nevylučujeme zařazení 
Integrovaného plánu města Brna pro Husovice do 
strategie. 

Jan Holeček, 
MMB 

Str. 40 Ve schématu chybí vrstva rozvojových oblastí Akceptováno, doplněno. 

Jan Holeček, 
MMB 

Obecná Jak často budou informace v integrovaných řešeních a k daným 
projektům aktualizovány? 

Informace v integrovaných řešeních a k daným 
projektům budou aktualizovány průběžně 
v průběhu celé implementace ISR BMO21+, a to 
v rámci mapové aplikace, která slouží jak ke 
sběru projektů, tak k jejich aktualizaci. Informace 
se pak následně promítnou do aktualizace 
strategie (ne více jak 1x za rok). 

Jan Holeček, 
MMB 

Obecná Při aktualizaci strategie se nabízí zařazení projektu Nové Mosilany Děkujeme za podnět. V současné chvíli jsou ve 
strategii projekty, které nejsou čistě soukromého 
charakteru a které vykazují vyšší stupeň 
připravenosti. V rámci aktualizace strategie 
v následujících letech nevylučujeme zařazení 
projektu Nové Mosilany do strategie. 

Michal Franek, 
JMK 

Str. 48, 49 (bod 7) Výstavba severojižního kolejového diametru (zejména projektová 
výstavba) opravit na Výstavba severojižního kolejového diametru 
(zejména projektová příprava) 

Akceptováno, opraveno 

 


