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ÚVOD
Strategický plán rozvoje městské části Brno-střed je základním koncepčním dokumentem pro
řízení rozvoje městské části.
V analytické části komplexně zachycuje situaci na území městské části (MČ). Všímá si
i působností MČ stanovených statutem města Brna, které jsou základním kompetenčním
rámcem pro návrhovou část. 1
Návrhová část stanoví dlouhodobou vizi rozvoje MČ a obsahuje cíl, opatření a konkrétní aktivity
na období 8 let.
Návrhovou část pro realizaci rozpracuje dvouletý akční plán.
Příprava strategického plánu započala v říjnu 2016. Klíčovým úvodním krokem bylo setkání
s vedoucími odborů Úřadu MČ, které se uskutečnilo 1. 11. 2016. Na tomto setkání byly zejména
diskutovány hlavní problémy MČ a specifika jednotlivých oblastí působnosti Úřadu MČ.
Následně byla zahájena tvorba analytické části. V průběhu prosince 2016 a ledna 2017 proběhla
jednání zpracovatele se zástupci odborů věnujících se správě hlavní rozvojových oblastí
v městské části. Na těchto jednáních byla probrána situace v gesci odborů a dostupné datové
podklady.
Vzhledem k závažnosti dopravní problematiky na území MČ byl 10. 1. uskutečněn workshop
k dopravě. Zúčastnili se ho zástupci různých subjektů věnujících se dopravě. Na workshopu byly
identifikovány důležité výzvy pro rozvoj dopravy v MČ.
V polovině února 2017 byla zkompletována první verze analytické části. Ta byla v první fázi
doladěna na základě podnětů předsedy komise výstavby, územního rozvoje a strategického
plánování. Následně byla v průběhu března zaslána ke kontrole a doplnění ze strany vedoucích
pracovníků Úřadu MČ. Shromážděné podněty byly zapracovány.
V polovině února 2017 byla zkompletována první verze analytické části. Paralelně s ní vznikl na
základě analytických podkladů a rozhovorů s pracovníky Úřadu MČ první koncept části
návrhové. Bylo rovněž využito programové prohlášení Rady MČ Brno-střed pro volební období
2014–2018 a informace o jeho plnění k 15. 11. 2016. Zapracovány byly rovněž koncepční
podněty z veřejného setkání občanů uskutečněného 9. 3. 2017. Následně byly zpracované
dokumenty zaslány k vyjádření vedoucím pracovníkům Úřadu MČ. Na základě jejich připomínek
byly provedeny žádané úpravy.
V průběhu dubna a května byl návrh strategického plánu předložen komisím Rady městské části.
Členové komisí měli možnost prodiskutovat a vyjádřit se k obsahu a navrhnout úpravy.
Souhrnný názor potom většina komisí vyjádřila ve formě usnesení. Na konci května byl
strategický plán dopracován a následně předložen k vyjádření zastupitelům MČ. Na počátku
června byla vytvořena finální verze zohledňující připomínky zastupitelů.

Analytická část byla zpracována jako syntéza dostupných informací o městské části. V některých
oblastech proto nebyly dostupné relevantní informace pro identifikaci příčin některých jevů. Sběr
primárních informací a hlubší zkoumání nedostatečně podchycených oblastí může být naplánováno
v podobě aktivit návrhové části.
1
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A. ANALYTICKÁ ČÁST
A.1 CHARAKTERISTIKA MĚSTSKÉ ČÁSTI
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED V KONTEXTU MĚSTA BRNA
Brno-střed je od 24. 11. 1990 jednou z 29 městských částí statutárního města Brna. Rozkládá se
uprostřed města Brna po obou březích řeky Svratky, západně od řeky Svitavy. Má rozlohu 15
km2 a svým územím se do určité míry kryje s původním městem Brnem v letech 1850–1919 (tzv.
Vnitřní Brno). Městská část zahrnuje celá katastrální území Město Brno, Staré Brno, Štýřice,
Veveří a Stránice a části katastrálních území Černá Pole, Pisárky, Trnitá a Zábrdovice. Co do
počtu obyvatel, je největší městskou částí.
Vzhledem ke svojí poloze v rámci Brna a především k tomu, že zahrnuje i původní historické
centrum města, je Brno-střed nejvýznamnější městskou částí Brna. Městská část Brno-střed je
přirozeným turistickým, kulturním, vzdělanostním a obchodním centrem města Brna. Na území
MČ Brno-střed se nachází většina významných brněnských památek, řada škol, včetně univerzit,
dopravní uzel v podobě vlakového i autobusového nádraží, ubytovací kapacity, několik
nákupních center, bezpočet restaurací a dalších služeb, veletržní areál, množství divadel, muzeí
či klubů, dva plavecké areály, kluziště i ústřední brněnský hřbitov.

Obr. 1: Městské části statutárního města Brna
Pramen: ArcČR 500

6

Strategický plán rozvoje městské části Brno-střed na období 2018–2025

OBYVATELSTVO
MČ Brno-střed měla k 1. 1. 2017 podle údajů Ministerstva vnitra ČR celkem 82 874 obyvatel2,
z toho 43 007 mužů a 39 867 žen. Počet obyvatel MČ tvoří 22,0 % obyvatel města Brna. Údaj
registru obyvatel MČ udává 89 458 obyvatel.
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Vývoj počtu obyvatel podle údajů Ministerstva vnitra ČR mezi roky 2008 a 2013 mírně stoupal,
od roku 2014 pak nepřetržitě klesá. Podíl mužů za posledních let každoročně stoupá a k 1. 1.
2017 činil 51,9 %. Z celkového počtu obyvatel je však cca 14,9 tis. obyvatel registrováno na
úřední adrese Husova 53 a cca 16,1 tis. obyvatel na úřední adrese Dominikánská 24, přičemž
počet zde hlášených obyvatel ročně narůstá. Z části se jedná o bezdomovce (cca 2 tis.), další část
tvoří lidé s majetkem v exekuci a ztrátou trvalého bydliště, lidé po rozvodu, kteří ztratili trvalé
bydliště, nebo cizinci. Reálně tak na území MČ Brno-střed podle údajů z registru obyvatel MČ žije
58 456 obyvatel (což značí další pokles vůči 64 316 obyvatelům s obvyklým místem pobytem
v MČ Brno-střed při sčítání lidu v roce 2011).

2017
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Obr. 2: Vývoj počtu obyvatel evidovaných na území MČ Brno-střed v letech 2008–2017
Pramen: ČSÚ

Na území MČ žije celkem 6 536 cizinců, což je čtvrtina všech cizinců pobývajících na území města
Brna. 2 529 cizinců má v MČ hlášený trvalý pobyt a 4 007 přechodný pobyt. Z celkového počtu
cizinců v MČ tvoří 40,7 % ženy a 59,3 % muži. Počet cizinců za sledované 10leté období stoupl
ze 4,5 tis na více než 6,5 tis, nicméně do roku 2013 jejich počet kolísal, od roku 2013 meziročně
narůstá o cca 400 osob.

2

http://www.mvcr.cz/clanek/statistiky-pocty-obyvatel-v-obcich.aspx

Úřední adresa přidělená na základě oprávněné žádosti zpravidla osobám, které se přestaly v místě
trvalého pobytu zdržovat a nemají na tomto místě již užívací práva.
4 Zvláštní matrika je oddělení odboru matriky, které je Součástí Úřadu městské části Brno-střed je zvláštní
matrika, která pro celé území ČR eviduje narození, uzavření manželství, vznik registrovaného partnerství
a úmrtí českých občanů, ke kterým došlo v zahraničí. Rovněž vyřizuje matriční agendu pro bývalé cizince,
kteří získali občanství České republiky. Dítě narozené občanům ČR pobývajícím v cizině, kteří nemají v ČR
trvalý pobyt, je zaevidováno na adrese Dominikánská 2, Brno.
3
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Obr. 3: Vývoj počtu cizinců (EU i mimo EU) na území MČ Brno-střed v letech 2008–2017
Pramen: Ministerstvo vnitra ČR

Při analýze vývoje počtu obyvatel je nutné si uvědomit, že teprve v roce 1919 vzniklo tzv. „Velké
Brno“, kdy se k tehdejšímu Brnu připojilo 21 předměstských obcí a dvě města, čímž se zvýšila
rozloha i počet obyvatel města.
Z dlouhodobého vývoje počtu obyvatel MČ je patrné, že na rozdíl od celoměstského vývoje
dochází v MČ Brno-střed od druhé světové války k neustálému poklesu počtu obyvatel. Jednou
příčin zlomení podobného trendu nárůstu počtu obyvatel jak ve městě, tak v MČ byl odsun
nejdříve židovského a následně i německého obyvatelstva, které právě v MČ Brno-střed
představovalo velmi silně zastoupenou menšinu. Především v některých urbánních obvodech
MČ Brno-střed byla proměna obyvatelstva zcela zásadní (Zábrdovice, Masarykova čtvrť, Trnitá).
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Obr. 4: Vývoj počtu obyvatel města Brna a MČ Brno-střed v letech 1869–20115
Pramen: SLDB

Věková struktura obyvatel MČ je poměrně nepříznivá, počet dětí ve věku 0–14 let je podle
registru obyvatel celkem 12 859, avšak pouze 7 594 trvale bydlících (59,1 %). Tuto hodnotu
přesahuje počet obyvatel nad 65 let, kterých je celkem 15 581, z toho 12 635 trvale bydlících
(81,1 %). Obyvatel v produktivním věku mezi 15 až 64 lety je v MČ 61 018, z toho trvale bydlících
38 236 (62,7 %). Index stáří (počet obyvatel ve věku 65+ na počet dětí ve věku 0–14) dosáhl v roce
2016 hodnoty 121,2 pro všechny registrované obyvatele, u trvale bydlících je hodnota výrazně
vyšší, a to 166,4 a celkově neustále roste s nárůstem počtu seniorů a menším počtem narozených
dětí.
Zastoupení jednotlivých věkových složek obyvatel, a tím pádem i index stáří se v jednotlivých
základních sídelních jednotkách MČ (ZSJ) výrazně liší. Vyšší podíl trvale bydlících obyvatel do 14
let a nižší index stáří je zaznamenán v ZSJ na východní straně MČ a v ZSJ Heršpická, kde se
nacházejí sociálně vyloučené lokality. Naopak nejvyšší podíl seniorů a vysoký index stáří vykazují
ZSJ v okolí Masarykovy čtvrti.

Počty obyvatel mohou být ovlivněny změnami administrativního vymezení území městské části v letech
1954, 1957 a 1960.
5
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Obr. 5: Věková struktura obyvatel dle základních sídelních jednotek MČ Brno-střed6
Pramen: Registr obyvatel MČ

Prognóza vývoje obyvatel do roku 2050 je pro MČ rovněž nepříznivá. Celkovým trendem je
stárnutí obyvatel, a to jak „zdola“ snižujícím se počtem narozených dětí, který je od roku 2010 nižší
než 1 000 dětí ročně, tak prodlužováním střední délky života. Průměrný věk sice za posledních 15
let podle dat ČSÚ v podstatě stagnuje – v roce 2016 dosahoval 41,3 let, zatímco v roce 2011 41,5 let
a v roce 2001 41,4 let. Ve srovnání s rokem 1991, kdy činil 40,7 let, však mírně vzrostl. Podle dat
registru obyvatel dosáhl v roce 2016 průměrný věk trvale bydlících obyvatel 43,7 let.
Počet narozených dětí byl v MČ do konce roku 2010 ročně vyšší než 1 000 dětí, od roku 2011 počet
narozených dětí klesl pod 1 000 ročně – viz následující tabulka. Ve vztahu ke školství tedy
v následujících letech (ve výhledu do roku 2025) bude méně dětí ve školkách a na 1. stupni
základních škol, naopak silnější ročníky dětí se přesunou na 2. stupeň základních škol, a zejména
na střední školy.
Z obyvatel základní sídelní jednotky (ZSJ) Pekařská byli odečteni obyvatelé s trvalým bydlištěm na
úřední adrese Husova 5. Z obyvatel ZSJ Náměstí Svobody jsou odečteni obyvatelé s trvalým bydlištěm na
úřední adrese Dominikánská 2. Věková struktura tedy v zásadě odpovídá skutečně žijícím obyvatelům.
6
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Tab. 1: Počet narozených dětí od 1. 9. 2007 do 28. 2. 2015
Brno-střed
Brno celkem

1. 9. 2007–
31. 8. 2008

1. 9. 2008–
31. 8. 2009

1.9.2009–
31.8.2010

1.9.2010–
31.8.2011

1.9.2011–
31.8.2012

1.9.2012–
31.8.2013

1.9.2013–
31.8.2014

1.9.2014–
28.2.2015*

1111
4543

1153
4675

1200
4755

969
4466

927
4425

891
4435

928
4464

395
2159

Pramen: Odbor školství, sportu, kultury a mládeže MČ Brno-střed
Pozn.: * Data pouze za 6 měsíců, tj. polovinu školního roku.

Díky nižšímu počtu narozených dětí se bude věková pyramida MČ v budoucích letech měnit tak, že
osob v dětském a středním věku bude méně, ale do preseniorských (50+) a seniorských kategorií
(65+) se budou dostávat současní čtyřicátníci, kteří tvoří nejpočetněji zastoupenou věkovou
skupinu (tzv. Husákovy děti – v 70. letech narůstala propopulační státní politika). Tento stav
bude vyžadovat zvýšenou péči o tyto osoby, zajištění jejich aktivního stárnutí ve všech oblastech
od vhodného bydlení až po sociální a kulturní aktivity.

Obr. 6: Věková struktura obyvatel v roce 2014 a prognóza pro rok 2050 MČ Brno-střed
Pramen: Lukačovič, A. (2014): Urbánna stratégia bývania v centre Brna, s. 60

Vzdělanostní struktura obyvatel MČ Brno-střed v podstatě odpovídá vzdělanostní struktuře
města Brna jako celku (data z roku 2011). V MČ, Brně i ČR je nejnižší podíl obyvatel se základním
vzděláním, ačkoliv v Brně i MČ je podíl těchto osob nižší než v ČR, stejně jako podíl osob
se středoškolským vzděláním bez maturity i s maturitou. MČ i Brno se oproti republikovým
hodnotám liší výrazně vyšším zastoupením obyvatel s vysokoškolským vzděláním. V MČ Brnostřed má více než čtvrtina obyvatel vysokoškolské vzdělání, zatímco na úrovni ČR je to pouze
13,2 % obyvatel.
Tab. 2: Vzdělanostní struktura obyvatel MČ Brno-střed, Brna a ČR, stav k 26. 3. 2011
MČ Brno-střed
Brno
ČR
abs.
%
abs.
%
abs.
%
ZŠ
7 805
13,7
43 439
12,9
1 705 034
19,1
SŠ bez maturity
11 572
20,3
78 215
23,2
3 118 000
34,8
SŠ s maturitou
15 496
27,2
98 997
29,4
2 946 943
32,9
VŠ
14 336
25,2
79 591
23,6
1 177 654
13,2
celkem
56 956
100,0
336 757
100,0
8 947 631
100,0
Pramen: SLDB 2011, ČSÚ
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Rovněž národnostní struktura obyvatel MČ Brno-střed je zjistitelná pouze ze SLDB 2011.
Obyvatelé však nemuseli svoji národnost uvést, čehož využila více než čtvrtina obyvatel MČ.
Největší podíl obyvatel MČ se přihlásil k české národnosti (48,9 %), na druhém místě je národnost
moravská (15,6 %), třetí místo zastává národnost slovenská (1,9 %). Více než 1 %, přesně 1,3 %
obyvatel v MČ se hlásí k ukrajinské národnosti, ostatní národnosti jsou zastoupeny výrazně méně.
Ve skutečnosti však mohou některé národnosti být zastoupeny více, než data uvádí, jelikož např.
odhad obyvatel romského původu je v Brně 8–10 tis.7, v MČ se může jednat až o 2,5 tis. obyvatel.

BYDLENÍ
Celkem se na území městské části Brno-střed v roce 2011 nacházelo více než 4 300 domů. Od
roku 1869 počet domů stabilně rostl a svého vrcholu dosáhl v roce 1950. Od tohoto milníku
počet domů spíše stagnuje. Od roku 2001 pak počet domů zase přibližně o 300 domů narostl, což
bylo důsledkem zejména pozitivního hospodářského vývoje. V celém městě Brně počet domů od
roku 1869 naopak stále roste. Pokles počtu domů na území Brna-střed byl způsoben zejména
demolicemi po 2. světové válce a asanací, která probíhala od roku 1965. Při asanacích bylo
argumentováno fyzickým a morálním opotřebením domovního fondu, závadným vnějším
prostředím a investičními potřebami. Cílem asanací bylo ozdravění bytového fondu města,
snížení přelidněnosti a stísněnosti zástavby, odstranění dopravních překážek, zkvalitnění
hygienických podmínek bydlení a zkvalitnění stavebního stavu. Bylo také potřeba uvolnit
užitkové plochy pro účelová zařízení.
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Obr. 7: Vývoj počtu domů v městské části Brno-střed a ve městě Brně za období 1869–2011
Pramen: Sčítání lidu, domů a bytů 1869–2011

Podíl veřejně (městem nebo státem) vlastněných domů na celkovém počtu domů, u nichž bylo
vlastnictví zjištěno, od roku 1991 stabilně klesá. Podobný trend lze však pozorovat i na úrovni
města Brna. Souvisí to zejména s privatizací městských a státních domů, která po transformaci
ekonomiky probíhala v celé republice. Budoucnost privatizace je nyní ne zcela jasná. Na úrovni
města Brna zatím nedošlo k definitivní specifikaci budoucích pravidel privatizace. U privatizace
získá městská část pouze 10 % z částky získané prodejem. Požadavek na privatizaci většinou
vycházel přímo od nájemníků. Podmínkou, aby o privatizaci mohlo začít jednání je zájem
alespoň 50 % nájemníků bydlících v domě. Existují případy, kdy nájemníci zůstávají v nájmech
z důvodu očekávané privatizace. Pokud se neuskuteční, tak odchází. Ve vztahu k postupnému
úbytku obyvatel, především mladších, má pro některé obyvatele městských bytů jistý negativní
7

Strategie romské integrace v Jihomoravském kraji na období 2014–2018. Brno: Jihomoravský kraj, 2013.
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vliv i ne zcela zřejmá budoucnost bytového fondu. To souvisí zejména s otázkou investic do bytů
ze strany městské části a města Brna.
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Obr. 8: Vývoj podílu vlastnických forem domů v městské části Brno-střed a ve městě
Brně letech 1991–2011
Pramen: Sčítání lidu, domů a bytů 1991–2011

V souvislosti s počtem domů se vyvíjí i počet obydlených bytů, který na území městské části od
70. let stabilně klesá. Naopak ve městě Brně postupně roste. Vývojový trend lze spojovat
s postupným vylidňováním historického jádra a centra města, což souvisí se změnami životního
stylu obyvatel, kteří se postupně stěhují spíše do okrajových částí města nebo do suburbánního
prostoru za hranice města. Důvodem může být horší životní prostředí v centru města ve
srovnání s jeho okrajem, zejména v oblasti hluku a čistoty ovzduší. Svoji roli může v některých
případech hrát i horší technický stav domovního fondu. Při rozhodování místa pro zakládání
rodiny hraje svoji roli i přívětivost prostředí pro děti (z hlediska bezpečnosti a prostorů pro
trávení volného času).
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Obr. 9: Vývoj počtu obydlených bytů v městské části Brno-střed a ve městě Brně za období
1970–2011
Pramen: Sčítání lidu, domů a bytů 1970–2011
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V roce 2015 měla městská část Brno-střed svěřeno do správy celkem 4 447 bytů s průměrnou
rozlohou 68,2 m2. Městská část disponuje i nebytovými prostory, kterých je celkem 1 153
s průměrnou rozlohou 88,5 m2. Pod nebytové prostory spadají obchodní prostory, sklady, garáže
nebo kanceláře. Z uvedeného počtu bytů bylo k lednu 2017 obsazených 3 792 bytů (85,3 %) a
volných (neobsazených) 655 bytů. Obsazených nebytových prostor existuje ve správě městské
části 638. Zdaleka ne všechny byty jsou k dispozici k pronájmu, městskou částí nejdou obsadit,
v lednu 2017 existovaly pouze 3. Byty k pronájmu se zveřejňují na úřední desce postupně
v intervalu cca 15 dnů. Byty se postupně uvolňují, ročně jde o přibližně 150–200 bytů. Z bytů
odchází zejména senioři a lidé, pro které je nájem již nevýhodný. Existují však i další důvody
např. pořízení vlastního bydlení, odstěhování se za prací apod.

Obr. 10: Nájemní domy Brno-střed v roce 2014
Pramen: Lukačovič, A. (2014): Urbánna stratégia bývania v centre Brna

Důvodů, proč ne všechny volné (neobsazené) byty jsou k dispozici pro pronájem, existuje hned
několik. Pokud se byt uvolní, je na rozhodnutí magistrátu města Brna, co se s ním bude dále dít.
Celkem 140 bytů v 10–15 domech je v současné době schváleno k odsvěření, které spočívá
v přesunu správy bytů z městské části na magistrát města Brna. Odsvěření souvisí s opravami
bytů. Opravy pak nezatěžují městskou část, která byty pouze spravuje a opravy by tak pro ni
14
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nebyly rentabilní, ale město Brno, které byty vlastní. Odsvěřují se domy, u nichž předpokládané
náklady v následujících 10–15 letech převyšují výnosy. Byty se opravují postupně. Opravy bytů do
výše 100 000 Kč má na starosti Správa nemovitostí městské části Brno-střed. Opravy v takovém
případě probíhají podle standardů magistrátu města Brna. V roce 2016 se zrekonstruovalo
necelých 100 bytů. Záměrem je opravovat více bytů, v roce 2017 se jich plánuje opravit celkem
150. V současnosti opravy probíhají přibližně u 50 bytů. Byty nejsou v žádném případě volné
z důvodu nezájmu nájemců. Na jednu zveřejněnou nabídku bytů je totiž řádově několik desítek
zájemců. Odhaduje se, že nejvíce zájemců o městské byty existuje ze strany lidí pocházejících ze
sociálně vyloučených lokalit. V otázce pronájmů vázne spolupráce s vysokými školami, protože
koleje jsou v průběhu roku neobsazené a univerzity tak nemají zájem spolupracovat.
Neochotu k bydlení v pronájmech potvrzuje i podíl nájemního bydlení v zjištěných bytech, jenž
se v letech 2001–2011 snížil zejména ve prospěch bydlení v bytech v osobním vlastnictví, což je
trend nejen v městské části Brno-střed, ale i v celém Brně. Tento vývoj souvisí s dostupností
hypoték a s privatizací bytů. Podle studie Sociologického ústavu Akademie věd mladí lidé
nepreferují nájemní bydlení hlavně z důvodu nízkého ochrany nájemníka a nestability, kdy
nájmy vnímají pouze jako krátkodobé řešení, hlavně pokud uvažují o založení rodiny.
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Obr. 11: Vývoj podílů právního důvodu užívání bytů v městské části Brno-střed a ve městě
Brně v období 2001–2011
Pramen: Sčítání lidu, domů a bytů 2001 a 2011

Jedna z dalších příčin počtu neobsazených bytů spočívá ve faktu, že ideální stav pro opravy bytů
představuje, když se podaří uvolnit všechny byty v rámci domu, který je pak opraven kompletně.
Dříve byla často praxe taková, že se opravovaly pouze fasády, střechy nebo okna bez
rekonstrukce interiérů. Existují dokonce domy, kde se stále nachází rozvody z období výstavby
domu. Existují domy, kde se nachází několik volných bytů a vyčkává se, až se uvolní kompletně
všechny byty, aby se celý dům mohl opravit. Problém však nastává v případě, že v domě
zůstávají nájemníci, u kterých se neví, kdy se odstěhují. Nástroje pro vystěhování lidí se díky
novému občanskému zákoníku značně omezily. Je dokonce problematické vyhostit z bytu
nájemníka, který neplatí. Pokud nájemníci nechtějí, není možné do bytu vstoupit a např. ověřit
kvalitu bytů. Informace o bytech jsou tak často velmi zastaralé. Od roku 2016 však probíhá
pasportizace bytů, která by měla být dokončena v roce 2018. Opravy bytů dále komplikuje
samotný přístup nájemců, kteří se k nim staví spíše negativně. Chtějí, aby jim byty město prodalo
a ne aby je opravovalo.
Cena pronájmu bytů ve správě městské části činí ve většině lokalit 96 Kč/m2. Nájem bytů
značně prodražuje jejich relativně velká výměra. V případě potřeby je velké byty problematické
přestavět na menší, protože se často jedná o historické nebo památkově chráněné budovy či
15
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památkové rezervace. Mezi nájemníky se často vyskytují občané s nárokem na příspěvek na
bydlení, přesné informace o nájemnících z tohoto hlediska nejsou evidovány. Dříve existovaly
dvě možnosti, jak byt pronajmout. První možností bylo, že opravu bytu před pronajmutím
provedla sama městská část a nájemce potom část oprav zaplatil. Druhou možnost pak
představovalo uzavření smlouvy o právu provést práci. Nájemce si na základě smlouvy provedl
opravy ve vlastní režii, což však často narušovalo klasickou koncepci nakládání s domy.
Problémy byly především s různorodými dílčími opravami domů, které často mívaly nižší kvalitu
provedení. Nově se nyní pronajímá již opravený byt. Nájemce opravy neplatí, hradí pouze nájem.
Aby občan mohl žádat o městský byt, musí být v evidenci, kde se v lednu 2017 nacházelo 2 769
registrovaných žadatelů evidovaných v městské části Brno-střed. Jedná se o centrální městský
systém. Žadatelé se dále musí přihlásit k městské části.
Vybrané nájemné se nedaní a jde přímo do rozpočtu městské části. Drtivá většina příjmů může
být použita pouze zpět do údržby bytového fondu. Zbylá částka je vykazována jako zisk a je
nutné ji použít na investice, např. zateplení. Rozhodování o investicích je upraveno ve statutu
města Brna. Investiční záměr městské části tak schvaluje zastupitelstvo město Brna. Město dále
disponuje fondem bytové výstavby, mezi jehož příjmy patří zejména prodej městského majetku.
V současné době není plánováno stavět nové byty, je investováno zejména do oprav bytů
a celých domů. Na bytové domy navíc scházejí vhodné pozemky. Demolice domů se neplánuje.
Výstavbu domů a bytů soukromými subjekty nemá městská část plně pod dohledem. Vyjadřuje
se v rámci stavebního nebo územního řízení pouze v případě, že její pozemky sousedí s pozemky
dotčenými záměrem, nebo přístupové cesty, které jsou ve vlastnictví města, investor bude
potřebovat pro přístup. Neexistuje tak ucelený přehled o záměrech soukromých subjektů
o výstavbě bytů.
Dlouho neobsazené nebytové prostory, v méně lukrativních lokalitách mohou být pronajímány
za zvýhodněných podmínek i pro občanské kluby, společenská centra nebo neziskové
organizace. Nabízené pronájmy jde sice zveřejnit adresně, i v takovém případě se však nabídka
musí objevit i na veřejné úřední desce v souladu se zákonem o obcích, což adresné nabídky
pronájmů komplikuje.
Na území městské části Brno-střed se vyskytují sociální a startovací byty, které přiděluje
pouze magistrát města Brna a městská část tak o nich nemá podrobnější informace. Informace
jsou získány, jakmile je byt přidělen městem Brnem. Nárok na sociální byty se hodnotí podle
příjmů žadatele. Sociálních bytů existuje v městské části pouze 7, startovacích bytů je méně než
10. Byty se vyznačují především nižší cenou nájmu. V současné době existují nové programy pro
přidělování sociálních bytů. Zájemci se mohou hlásit např. do seniorského programu, který je
potřebné realizovat a dále rozvíjet. Na Vídeňské ulici jsou dále k dispozici 2 krizové prostory,
které však nejsou zkolaudovány jako byt. Startovací byty jsou určeny pro manžele a partnerské
páry do 35 let. Při posledním přidělování bytů se o 4 byty ucházelo celkem 16 zájemců.
Pro starší lidi, kteří zůstali ve velkém bytě, bývá výše nájmu problematická. Nemají snížené
nájemné. Nejde jim tak nijak ulevit. V úvahu připadá výměna bytu se zapojením psychologa,
sociálních pracovníků. Městská část je pro výměnu bytů schopná zprostředkovat výměnu
kontaktů mezi nájemníky. Vhodné by bylo i další prohloubení seniorského programu. Magistrát
města Brna se chystá stavět velký dům s pečovatelskou službou na ulici Vojtova. Dále se plánuje
vystavět dům s pečovatelskou službou na ulici Milady Horáková. Investorem má být město Brno.
Ve správě by ho posléze měla městská část.
V sociálně vyloučených lokalitách, kde městská část spravuje několik bytových domů, se
vyskytuje hned několik problémů. Z celkové dlužné částky činí podíl dluhů pocházejících ze
sociálně vyloučených lokalit celkem 29 %. Jedná se asi o 690 bytů. Celkem městská část eviduje
2211 neplatičů a dlužníků. Jedná se o všechny kdy uzavřené nájemní vztahy včetně již
neexistujících. Podíl dlužníků vůči aktuálním nájemcům činí cca 16 %. Z právního hlediska
existují však pouze omezené nástroje, jak s neplatiči bojovat. Vhodné by proto bylo zamyslet se
nad výběrovými kritérii přidělování bytů. Dalším nešvarem bývá počet nájemníků napsaných na
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jeden byt. Často bývá v bytě oficiálně napsaný pouze jeden nájemník, ale neoficiálně jich bydlí
více. Nadměrně je pak využíván např. výtah, studená voda. Nájemníci tak platí nižší částky, které
se počítají na oficiálně přihlášenou osobu. Problém je složité řešit, jelikož zastižení neevidovaní
„obyvatelé“ tvrdí, že jsou v bytě pouze za účelem návštěvy.
Kromě údajů a dat uvedených výše neexistuje na MČ Brno-střed žádná další jednotná
elektronická evidence údajů. Data, která jsou k dispozici, v minulosti nebyla dostatečně
aktualizována. Mohou tak být zkreslená. To se týká především výměr bytů. Aktuálně se pracuje
na pasportizaci bytů, která by měla být hotová v roce 2018 a měla by údaje o bytech zpřesnit.
Aktuálně se také pracuje na úpravě stávající evidence volných bytů, aby byl v elektronické
podobě vždy k dispozici aktuální stav. Tato evidence by měla spojit údaje, které si vedou
jednotliví pracovníci ve třech různých subjektech (Správa nemovitostí městské části Brno-střed,
odbor bytový a odbor investiční a správy bytových domů), které mají byty na starosti. Cílem je
vzájemná provázanost a maximální aktuálnost.
V oblasti bytové politiky je jedním z hlavních nedostatků rychlost všech procesů. Je potřebné
zejména zrychlit všechny postupy a procesy, např. řešit rychleji žádosti o byty, opravy apod.

SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA
Školství
Městská část Brno-střed je ve školním roce 2016/2017 zřizovatelem celkem 11 základních škol,
24 mateřských škol a 6 školních jídelen. Prostřednictvím těchto příspěvkových organizací je
poskytováno předškolní vzdělávání, základní vzdělávání a školní stravování.
Počet tříd v MŠ je ve školním roce 2016/2017 celkem 67, do nichž chodí 1 608 dětí. Počet dětí za
posledních pět let převyšuje 1,6 tis., avšak do budoucna by se měl počet dětí v MŠ vzhledem
k nižšímu počtu narozených dětí v posledních letech spíše snižovat a přesouvat na ZŠ a posléze
na SŠ, kde je za posledních 5 let již patrný nárůst počtu dětí. To se projevuje zvyšujícím se
počtem tříd i průměrného počtu žáků ve třídě na základních školách.
Tab. 3: Počet MŠ a ZŠ v MČ Brno-střed ve školním roky 2012/13–2016/2017
Mateřské školy
Základní školy
Školní
rok
školy
třídy děti dětí na třídu školy třídy žáci žáků na třídu
24
67
1 608
24,00
11
226
5 116
22,64
2016/17
24
68
1 642
24,15
11
220
5 005
22,21
2015/16
24
67
1 623
24,22
11
217
4 820
22,21
2014/15
24
68
1
640
24,12
11
212
4
607
21,73
2013/14
24
68
1 641
24,13
11
210
4 521
21,53
2012/13
Pramen: Odbor školství, sportu, kultury a mládeže MČ Brno-střed
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Předpokládaný počet osob ve věku v roce 2020

Obr. 12: Počet osob v MČ Brno-střed v žákovském věku a jejich posun do roku 2020 (bez
zohlednění migrace)
Pramen: Registr obyvatel MČ

Celková kapacita základních škol je podle Rejstříku škol 6 030 žáků, celková naplněnost je ve
školním roce 2016/2017 celkem 5 116 žáků, což představuje 84,8 %. Celková kapacita
mateřských škol je 1 707 dětí, celková naplněnost je 1 608 dětí, tzn. 94,2 %. Vzhledem
k dosavadnímu vývoji obyvatelstva by kapacity škol měly v budoucnu postačovat.
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Tab. 4: Seznam MŠ a ZŠ zřizovaných MČ Brno-střed (počet žáků k 30. 9. 2015, 2016, ZŠ + MŠ)
Název MŠ / ZŠ

Adresa

Max
kapacita*

Počet žáků
2015/16

MŠ ZDISLAVA, Brno, Pellicova 4
MŠ Všetičkova 19
MŠ Vinařská 4
MŠ Vídeňská 39a
MŠ Úvoz 57
MŠ Údolní 68
MŠ U Sluníček
MŠ Tučkova 36
MŠ Soukenická 8
MŠ Skořepka 5
MŠ Pšeník 18
MŠ POD ŠPILBERKEM, Údolní 9a
MŠ nám. 28 října 21
MŠ Nádvorní 3
MŠ Křídlovická 30b
MŠ Křenová 76a
MŠ Kotlářská 4 a Kotlářská 11
MŠ Kamenná 21
MŠ Francouzská 50
MŠ Bílého 24
MŠ Bayerova 5
MŠ „Na kopečku u zvonečku“,
Horní 17
ZŠ a MŠ náměstí 28. října 22

Pellicova 21/4, Brno-město
Všetičkova 626/19, Stránice
Vinařská 958/4, Staré Brno
Vídeňská 253/39a, Štýřic
Úvoz 424/57, Veveří
Údolní 155/68, Veveří
Horní 742/16, Štýřice
Tučkova 923/36, Veveří
Soukenická 561/8, Staré Brno
Skořepka 368/5, Trnitá
Pšeník 381/18, Štýřice
Údolní 704/9a, Brno-město
náměstí 28. října 1902/22, Černá Pole
Nádvorní 704/3, Staré Brno
Křídlovická 513/30b, Staré Brno
Křenová 300/76a, Trnitá
Kotlářská 655/4, Veveří
Kamenná 195/21, Štýřice
Francouzská 384/50, Zábrdovice
Bílého 98/24, Stránice
Bayerova 575/5, Veveří

130
72
169
75
135
76
56
60
40
50
70
70
74
100
42
58
104
50
50
70
28

130
72
169
75
120
76
56
55
40
48
70
70
53
100
42
52
104
37
49
70
28

Naplněnost (%)
2015/16
100
100
100
100
89
100
100
92
100
92
100
100
72
100
100
90
100
74
98
100
100

Horní 779/17, Štýřice

80

80

náměstí 28. října 1902/22, Černá Pole

450 + 75

401 + 53
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130
72
169
72
118
76
54
53
40
48
50
70
53
100
42
52
104
37
49
70
28

Naplněnost (%)
2016/17
100
100
100
96
87
100
96
88
100
92
71
100
72
100
100
90
100
74
98
100
100

100

78

98

89 / 71

372 + 53

83 / 71

Počet žáků
2016/17
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Název MŠ / ZŠ

Adresa

Max
kapacita*

Počet žáků
2015/16

ZŠ a MŠ Křídlovická 30b
ZŠ a MŠ Křenová 21
ZŠ a MŠ Kotlářská 4
ZŠ a MŠ Husova 17
ZŠ Úvoz 55
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Horní 16
ZŠ Bakalovo nábřeží 8
ZŠ Antonínská 3

Křídlovická 513/30b, Staré Brno
Křenová 99/21, Trnitá
Kotlářská 655/4, Veveří
Husova 219/17, Brno-město
Úvoz 423/55, Veveří
náměstí Míru 375/3, Stránice
Hroznová 65/1, Pisárky
Horní 742/16, Štýřice
Bakalovo nábřeží 8/8, Štýřice
Antonínská 550/3, Veveří

750 + 42
300 + 55
800 + 104
580 + 25
560
360
470
500
760
500

682 + 42
228 + 52
498 + 104
483 + 25
438
212
463
404
718
478

Naplněnost (%)
2015/16
91 / 100
76 / 94
62 / 100
83 / 100
78
59
99
81
94
96

Počet žáků
2016/17
698 + 42
244 + 52
507 + 104
505 + 25
496
217
450
410
734
483

Naplněnost (%)
2016/17
93 / 100
81 / 94
63 / 100
87 / 100
89
60
96
82
97
97

Pramen: http://www.brno-stred.cz/zakladni-skoly
* maximální kapacita podle Rejstříku škol http://rejskol.msmt.cz/
U naplněnosti ve školním roce 2016/17 jsou zeleně zabarveny hodnoty, kde došlo k meziročnímu růstu naplněnosti, červeně jsou zabarveny hodnoty, kde došlo
k meziročnímu snížení naplněnosti u dané MŠ nebo ZŠ
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Odbor školství, sportu, kultury a mládeže zajišťuje správu budov svých příspěvkových
organizací, jedná se o cca 40 budov. Technický stav většiny budov MŠ a ZŠ vyžaduje dílčí
stavební úpravy, rekonstrukce a doplnění vybavení. Detailně jsou potřeby škol uvedeny ve
Střednědobém plánu investiční obnovy škol a školských zařízení na léta 2015–2019.
Z opakujících se potřeb škol lze uvést zejména následující: rekonstrukce / vybudování školního
hřiště, oprava podlahy učebny / chodby / tělocvičny / družiny / výdejny, oprava schodiště,
oprava střechy, oprava zdi / fasády, rekonstrukce sociálního zařízení, výměna osvětlení ve
třídách, rekonstrukce výměníkové stanice, výměna oken, rekonstrukce elektroinstalace, výměna
dveří, vybudování bezbariérového vstupu, případně výtahu, úprava povrchu dvora,
rekonstrukce školní zahrady, rekonstrukce nebo vybudování herních ploch či drobné opravy
v učebnách. U vybavení škol jsou uvedeny požadavky škol na vybavení / doplnění učeben
nábytkem, vybudování a vybavení odborných učeben, modernizace jídelny, pořízení nových
herních prvků. Některé školy by uvítaly ve svém bezprostředním okolí zřízení krátkodobých
parkovacích zón (obdoba K+R).
Řízení školství v MČ komplikuje rozdělení kompetencí mezi městskou část, město Brno
a Jihomoravský kraj, kdy se určité agendy dublují, řízení některých témat je pak vícekolejné.
Na území MČ Brno-střed je 42 hřišť8 a radnice MČ Brna-střed jim věnuje velkou pozornost. MČ
průběžně investuje do rekonstrukcí a vybavení stávajících hřišť i budování zcela nových herních
míst, jelikož jejich počet není stále dostatečný. Prioritou je budování technologicky i vzhledově
moderních, zajímavých, odolných a bezpečných herních prvků včetně jejich certifikace. Trendem
posledních let je budování hřišť pro dospělé a seniory (např. workout, sportoviště Agorespace).
Problémem některých hřišť je jejich omezená přístupnost (zejména v areálech škol), což je dáno
tím, že může díky vandalismu dojít k jejich poničení a hlídání hřiště je nákladné a často pro školy
neúnosné.
Volné plochy a kapacity škol jsou nabízeny veřejnosti, která je hojně využívá, především
samozřejmě dětem. Školy pronajímají soukromým subjektům např. tělocvičny, učebny, sály,
volné venkovní plochy. Školy se snaží svými pronájmy podpořit mimoškolní činnost svých dětí
a dětí žijících v jejím okolí9 a rovněž předcházet sociálně-patologickým jevům.
Kultura a sport
Kromě 36 školských příspěvkových organizací zřizuje MČ Brno-střed také Sportovně rekreační
areál na Kraví hoře, který provozuje stejnojmenný plavecký areál, kluziště, hokejovou halu
a skatepark. V plaveckém areálu je v současné době plánována přístavba wellness části.
MČ v oblasti sportu spolupracuje se sportovními kluby, podporuje nejrůznější projekty a akce
(např. basketbalové přípravky, běhy pro školy, plavecké soutěže…). Snahou je podporovat
sportování u dětí již od MŠ či ZŠ. V tomto ohledu podporuje MČ vybudování kvalitního
sportovního stadionu.
Druhou neškolskou příspěvkovou organizací MČ je Kulturně vzdělávací středisko u Tří kohoutů,
pod které spadá Divadlo Polárka, Centrum volného času Botanka a Klub Leitnerova. U Divadla
Polárka je v současné době mírně nevyhovující technický stav, zejména chybí odhlučnění.
Centrum volného času se snaží nabízet pravidelné kurzy a kroužky a volnočasové aktivity pro
osoby všech věkových kategorií od dětí po seniory; o aktivity je velký zájem.
MČ provozuje oproti ostatním městským částem vlastní poměrně velká sportovní a kulturní
zařízení, která její rozpočet zatěžují. Dlouhodobá strategie se tedy v první řadě zaměřuje na
financování vlastních zařízení a až potom na příspěvky dalším případným subjektům.

8
9

http://www.brno-stred.cz/venkovni-hraci-plochy-a-sportoviste-na-uzemi-mc-brno-stred
http://www.brno-stred.cz/zakladni-skoly
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Sociální služby
Tradiční službou, kterou MČ zajišťuje, je pečovatelská služba poskytovaná seniorům
a občanům se zdravotním postižením v ambulantní i terénní formě. Pečovatelská služba MČ
Brno-střed je zařízení, které prostřednictvím svých služeb pomáhá seniorům a zdravotně
postiženým setrvávat ve svých domovech, umožňuje zachovat v maximální míře jejich dosavadní
způsob života, kvalitu a soběstačnost, nepřetrhávat vazby na příbuzné a blízké. Podpora a pomoc
vychází z individuálních potřeb uživatelů, respektuje a zachovává důstojný život.10
MČ Brno-střed má registrovány dvě sociální služby – pečovatelskou službu (s maximální
kapacitou 900 klientů, v lednu 2016 téměř naplněna, ale průběžně se mění) a centrum
denních služeb. MČ Brno-střed vykonává pečovatelskou službu pro MČ Brno-střed, MČ BrnoBohunice, MČ Brno-Bosonohy, MČ Brno-Kohoutovice, MČ Brno-Nový Lískovec a MČ Brno-Starý
Lískovec. Hranice pečovatelské služby však nekopírují hranice MČ a MČ Brno-střed se nedostává
díky tomuto vymezení ke všem obyvatelům své MČ. Specifikem MČ je rovněž úřední adresa
Husova 5, na které má registrované bydliště cca 14,5 tis. obyvatel.
Mezi ambulantní služby patří:







Střediska osobní hygieny – MČ zřizuje čtyři střediska (Lipová 31, DPS Hybešova 65a,
DPS Zderadova 5, Křídlovická 13), jejichž cílem je zajištění poskytování hygienických
služeb pro uživatele, kteří potřebují osobní dopomoc, nebo jejich domácnost není
vybavena hygienickým zařízením.
Centrum denních služeb – poskytuje ambulantní služby osobám, které nechtějí nebo
nemohou být samy, a které potřebují pomoc při zajištění péče o svoji osobu.
Domy s pečovatelskou službou – jedná se o domy, kde má každý obyvatel nájemní
smlouvu. Byty v domech s pečovatelskou službou mají charakter nájemních bytů
v domech zvláštního určení. Na území MČ jsou 3 domy s pečovatelskou službou (DPS),
nicméně pracovníci pečovatelské služby Úřadu MČ zajišťují péči v dalších 3 DPS v jiných
MČ. Pečovatelská služba je v těchto domech poskytována stabilně nebo v případě
menšího zájmu je řešena terénní službou.
Provoz prádelen pečovatelské služby.

Mezi terénní služby patří:



Rozvoz obědů – nejrozšířenější služba pečovatelské služby.
Péče a služby v domácnostech uživatelů – služby zajišťují „terénní“ pečovatelky.

Městská část Brno-střed spravuje 2 kluby seniorů. Klub seniorů na ul. Křenová 39 se nachází
v areálu domu s pečovatelskou službou, klub funguje ve vymezených hodinách. V klubu se schází
cca 30 seniorů. Klub seniorů na ul. Václavská 3 navštěvuje cca 40–50 seniorů, výhodou je, že
klubovna je seniorům přístupná nepřetržitě. Senioři se v obou klubech věnují různým
činnostem, účastní se přednášek, zapojují se do projektů radnice; klub na ul. Václavské se
aktivně podílel v projektu – čtení pohádek dětem v MŠ, dále oba kluby pořádají výlety, setkávají
se, to vše za finanční i osobní podpory radnice. MČ Brno-střed pro kluby zajišťuje vybavení
kluboven, dotuje 2 zájezdy ročně pro každý klub, organizuje „Jubilejní narozeniny seniorů“. MČ
se tak snaží přispívat na volnočasové programy pro seniory a podporovat projekty aktivního
stárnutí včetně zapojování seniorů do dobrovolnické činnosti.
MČ Brno-střed vytváří v oblasti péče pro rodinu a děti ve spolupráci s městem předpoklady
pro kulturní, sportovní a jinou zájmovou a vzdělávací činnost dětí. Z činností, které jsou
odborem pravidelně vykonávány, patří zejména akce „Vítání dětí“.
Na odboru působí terénní asistenční služby pro rodiny s nezletilými dětmi, jejímž úkolem je
zlepšovat nepříznivou životní situaci rodiny a vytvořit tak bezpečné prostředí pro zdravý vývoj
10

http://www.brno-stred.cz/pecovatelska-sluzba
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dětí. V této oblasti MČ úzce spolupracuje se školami a školskými zařízeními, neziskovými
organizacemi, probační a mediační službou, státní a městskou policií. Za účelem zintenzivňovaní
a zefektivnění práce docházelo od roku 2015 k postupnému rozvoji oddělení sociálně-právní
ochrany dětí včetně zřízení nových míst pro terénní sociální pracovníky tak, aby postupně
docházelo k sanaci potřebných rodin. MČ postupně zkvalitňuje výkon i v problematice domácího
násilí.
V bytové oblasti se MČ snaží pomáhat při řešení bytové situace seniorů s cílem podporovat
možnost samostatného bydlení a setrvání seniorů co nejdéle v přirozeném prostředí, dále
podporuje projekty prevence ztráty bydlení. MČ podporuje mezigenerační bydlení, sdílené
bydlení (co-housing) i startovací bydlení (např. v rámci domů s pečovatelskou službou vymezuje
i startovací byty, aby obyvatelé domů byli z různých generací a mohli si vzájemně vypomoci).
Obecně je cílem MČ dosáhnout co největší informovanosti o potřebách sociálních služeb. MČ se
aktivně zapojuje do tvorby komunitního plánování, spolupracuje s řadou subjektů a neziskových
organizací, zapojuje se do projektů se sociální tematikou.
Činnost odboru sociálního a zdravotního je ztížena několika faktory. Na řadě pozic se jedná
o práci v terénu, která je velmi náročná (přímá práce s klienty) a pracovníci jsou při jejich
současném počtu vzhledem k nárůstu počtu seniorů, problémů v rodinách i vzrůstajícímu počtu
sociálně-patologických jevů v městské části neúměrně vytíženi. Vzhledem k tomu je na odboru
i vysoká fluktuace zaměstnanců. Činnost některých oddělení tak nedosahuje zákonem daných
standardů kvality. Stejně tak v současné době nevyhovují prostory odboru, a to jak pro práci
s klienty (chybí např. diskrétní zóny pro práci s klientem), tak pro psychohygienu pracovníků.
Při zvýšení počtu pracovníků do budoucna budou stávající prostory zcela nevyhovující. Přes
všechna uvedená negativa však na odboru fungují pracovní týmy s vysokým pracovním
nasazením.
Sociálně vyloučené lokality11
V městské části Brno-střed byly identifikovány tři sociálně vyloučené lokality. Jejich počet se
příliš nemění, ale dochází k rozvolňování a rozšiřování hranic lokalit. Počet lokalit Lokalita A se
nachází v Zábrdovicích, jde o jednotlivé domy či skupiny domů v několika ulicích – Cejl,
Bratislavská, Francouzská, Spolková, Příční, Stará, Hvězdová, Přadlácká, Körnerova, Soudní,
Milady Horákové. V těchto domech žije větší počet sociálně vyloučených osob, budovy však
nejsou ve větší míře prostorově odděleny od běžné zástavby. Lokalita se rozkládá podél
železniční trati v blízkosti areálů s objekty plynáren a tepláren. Jedná se o dlouhodobě existující
lokalitu. Kvalita bydlení v objektech obývaných sociálně vyloučenými je nízká, stav těchto budov
a k nim přiléhajících prostranství v mnoha případech velmi kontrastuje s opravenými domy
v ulici. Domy jsou převážně ve vlastnictví města, některé patří soukromým majitelům. Odhady
počtu sociálně vyloučených se pohybují mezi 700–900 osobami.
Lokalitu B tvoří jednotlivé domy nebo skupiny domů v několika ulicích městské čtvrti Trnitá –
ulice Štěpánská, Cyrilská, Rumiště, Masná, Koželužská, Mlýnská, Přízova, Dornych, Zvonařka,
Plotní, Rosická. Sledovaná oblast administrativně spadá pod městskou část Brno-střed
a částečně i Brno-jih. Domy obývané sociálně vyloučenými jsou součástí běžné městské zástavby,
v jejich blízkosti se nachází autobusové nádraží, obchodní centrum, soukromé firmy, prodejny,
provozovny služeb, restaurační zařízení a sídla různých institucí. Většina objektů, kde dochází ke
koncentraci sociálně vyloučených osob, se na první pohled odlišuje od okolí vzhledem
a technickým stavem. Počet sociálně vyloučených je odhadován na 1 000 osob.
Lokalita C je opět tvořena jednotlivými domy nebo skupinami domů v několika ulicích městské
části Brno-střed, jedná se o tzv. Staré Brno. Domy, kde žijí sociálně vyloučení, jsou součástí

11

Zpracováno podle Mapa sociálně vyloučených lokalit v ČR. Praha: GAC spol. s r.o., 2015.
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městské zástavby, ale ve většině případů zcela vybočují svým špatným stavem a zanedbaným
vzhledem. Počet sociálně vyloučených žijících v lokalitě je asi 400–500 osob.

Lokalita
A

Lokalita
C

Lokalita B

Obr. 13: Sociálně vyloučené lokality na území MČ Brno-střed

Pramen: Mapa sociálně vyloučených lokalit v ČR. Praha: GAC spol. s r.o., 2015. a Stručná analýza sociálního
vyloučení na území města Brna http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta
brna/OSP/dokumenty/Priloha_c__1_-_Strucna_analyza_socialniho_vylouceni_na_uzemi_mesta_Brna_final.pdf

Zvýšená koncentrace sociálně vyloučených s sebou přináší výraznější výskyt negativních jevů,
z nichž nejrozšířenější je v současné době distribuce a konzumace návykových látek (drogová
závislost v posledních letech vzrůstá, a to i u narozených dětí závislých matek), následované
majetkovou kriminalitou, gamblerstvím, lichvou či prostitucí. Poblémem je i zvyšování počtu
nesvéprávných osob.
Klíčovými poskytovateli sociálních služeb jsou neziskové organizace IQ Roma servis, o. s., Drom,
romské středisko, Romodrom, o. p. s., Společenství Romů na Moravě, Petrov, o. s., Ratolest, o. s.,
Teen Challenge a Podané ruce. Tyto organizace realizovaly v posledních letech řadu projektů na
podporu sociálního začleňování, všeobecného vzdělávání i profesního rozvoje obyvatel těchto
lokalit.
Přestože některé části sociálně vyloučených lokalit prošly v posledních letech rekonstrukcí a na
začleňování sociálně nepřizpůsobivých obyvatel je cílena řada programů, lokality se spíše
rozšiřují – jejich hranice se rozostřují. MČ proto cílí na zvýšení bezpečnosti ve městě a prevenci
socialne-patologickych jevu (např. využití asistentů prevence kriminality, řešení bezdomovectví,
a to zejména v centru města a kolem hlavního nádraží).
Problémem nejen sociálně vyloučených lokalit je bezdomovectví, které spadá do kompetence
Magistrátu. MČ je zapojena do projektu "Prevence bezdomovectví“, kdy se ve spolupráci
s Armádou spásy a dalšími neziskovými organizacemi např. snaží obstarávat místa v azylových
domech.
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Zdravotnictví
Na území MČ se nachází téměř všechna významná zdravotnická zařízení ve městě Brně. Jedná se
o Nemocnici Milosrdných bratří, Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně, Úrazovou nemocnici
Brno, Masarykův onkologický ústav, Porodnici, Obilní trh 11 – Fakultní nemocnici Brno
a Polikliniku Zahradníkova. MČ ve spolupráci s městem vytváří podmínky pro podporu zdraví
obyvatel a pro zajištění zdravotní péče o občany, zejména dětí a seniorů. MČ dále vyřizuje
sociální pohřby (cca 100 ročně), kontroluje dodržování protikuřáckého zákona ve
zdravotnických zařízeních a přestupky na nepovolených místech (kouření na zastávkách,
konzumace alkoholu na zakázaných místech, konzumace alkoholu mladistvými apod.)

DOPRAVA
Významné dopravní stavby
Územím MČ Brno-střed prochází několik významných komunikací. Ty byly v historických
dobách nutnou podmínkou rozvoje nejen dnešního území městské části, ale i celého města Brna.
V současnosti však představují spíše překážku rozvoje, jelikož došlo k zahlcení městského jádra
dopravou. Mezi první opatření tohoto problému patřilo dokončení výstavby Malého městského
okruhu v roce 1946 a také výstavba dálnice D1 kolem jižního okraje Brna. Situace se však znovu
výrazně zdramatizovala v 90. letech 20. století. Intenzita dopravy se od roku 1990 do roku 2000
zdvojnásobila, k roku 2011 činil celkový nárůst 154 %. Rozvoj dopravní sítě tomu však
neodpovídá. Významná část staveb, jejichž realizace pomůže řešit dopravní situaci na území MČ
Brno-střed, navíc stojí či by měla stát mimo území MČ Brno-střed.
Z významných dopravních staveb, které budou mít vliv na dopravu na území MČ Brno-střed, se
především jedná o dostavbu Velkého městského okruhu (VMO) a na něj navazujících radiál.
Kompletní dokončení výstavby VMO je plánováno mezi lety 2030 a 2035. Z jednotlivých částí se
realizaci v současnosti nejvíce blíží v severozápadním sektoru úsek VMO Žabovřeská I (tj.
křižovatka Hlinky až ulice Kníničská), který by měl vzniknout mezi lety 2017 a 2020. Druhým
úsekem, který by měl být v příštích letech realizován, je v severovýchodním sektoru část VMO
Dukelská – Karlova – Rokytova. Tento úsek by měl být postaven v letech 2019 až 2023.
Z dalších významných staveb se pak jedná o dálnici D43, která by měla vést z Brna do Moravské
Třebové. Dopravě v centru města Brna by napomohlo i zkapacitnění dálnice D1, kdy by řidiči
více využívali propojení VMO s dálnicí skrze Pražskou, Vídeňskou a Ostravskou radiálu
(vystavěna by měla být ještě Bratislavská radiála spojující VMO s dálnicí D2 Brno – Bratislava).
Zmíněné stavby by přispěly ke snížení tranzitní dopravy středem města a tím pádem i ke snížení
extrémní zátěže hustě obydlených lokalit emisemi a hlukem.
Všech druhů dopravy se pak významně dotkne modernizace železničního uzlu Brno, ať už
nakonec zvítězí jakákoliv ze tří variant, tj. „Nádraží u řeky“ (odsun hlavního železničního nádraží
asi 800 metrů jižně), „Nádraží pod Petrovem“ (odsun nádraží asi 300 metrů západně) nebo
„nulová varianta“ (Brno bez moderního nádraží).
V případě všech výše uvedených významných dopravních staveb má však MČ Brno-střed jen
omezené možnosti, jak ovlivnit jejich výstavbu, jelikož to není v kompetenci městské části, ani
v jejích finančních možnostech. Dle Statutu města Brna se však MČ Brno-střed ke koncepčním
záměrům pro všechny druhy dopravy na svém území vyjadřuje a samospráva městské části je
pak schopna ve vyjednávání se samosprávou města formulovat a snažit se prosazovat své zájmy,
jakožto největší brněnské MČ.
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Obr. 14: Plán výstavby Velkého městského okruhu Brno v roce 2014
Pramen: Velký městský okruh Brno (http://www.mestsky-okruh-brno.cz/)
Pozn.: modrá barva = uvedeno do provozu; oranžová barva = vydané územní rozhodnutí, platná EIA, žlutá
barva = zpracovaná technická studie, v souladu s územním plánem; šedá barva = stávající trasa

Dopravní komunikace na území městské části
Na území městské části se nachází celkem 214,5 km komunikací. Silnice I. třídy měří 16,5 km,
silnice II. a II. třídy mají celkem 1,5 km. Místní komunikace jsou dvojího typu. 49,7 km je délka
místních komunikací základního komunikačního systému (ZÁKOS) – jde o téměř veškeré místní
komunikace, po nichž jezdí MHD. S 88,5 km délky jsou nejrozsáhlejší ostatní místní komunikace.
Účelové místní komunikace na pozemcích města měří 36,4 km. Dalších 11,4 km účelových
komunikací se nachází na soukromých pozemcích. Délka drážního tělesa (tj. tramvajových tratí
umístěných v samostatném pásu mimo komunikace) činí 9,6 km.
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Obr. 15: Komunikace na území městské části Brno

Pramen: Brněnské komunikace – Středisko pasportu, červen 2016, zpracoval Lubomír Kroupa

Intenzita individuální automobilové dopravy
Co se týká intenzity individuální automobilové dopravy, tak mezi kapacitní problémy
trvalejšího charakteru patří zejména severní a východní část Malého městského okruhu
(zejména ulice Koliště) a některé na něj navazující silnice (ulice Lidická, Milady Horákové a Cejl).
Dále se jedná o „stávající trasu“ VMO, tj. Poříčí – Opuštěná – Zvonařka – Hladíkova,
a v neposlední řadě o komunikace spojující střed města s dálnicí D1, tj. Křížová – Vídeňská,
Heršpická a Plotní – Svatopetrská – Hněvkovského.
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Obr. 16: Intenzita automobilové dopravy na území MČ Brno-střed v roce 2015
Pramen: Odbor dopravy Magistrátu města Brna, resp. Brněnské komunikace, a.s.

Intenzitu dopravy na území MČ Brno-střed navyšuje nejen tranzitní doprava, ale také
skutečnost, že území centra Brna nabízí řadu funkcí, za nimiž se vydávají s větší či menší
periodou všichni obyvatelé města. V historickém centru Brna se nachází také řada
maloobchodních jednotek, které vyžadují zásobování zbožím. Následující obrázek zachycuje
přepravní vztahy individuální automobilové dopravy mezi jednotlivými městskými částmi
a ukazuje tak výlučné postavení MČ Brno-střed.
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Obr. 17: Přepravní vztahy IAD
Pramen: AF-CITYPLAN

Doprava v klidu
Na území města Brna a tudíž i MČ Brno-střed téměř neexistuje systém Park and Ride (P+R,
česky „Zaparkuj a jeď“), který kombinuje individuální automobilovou dopravu s návazností na
veřejnou hromadnou dopravu. Pozitivní výjimkou je záchytné parkoviště typu P+R u Ústředního
hřbitova s kapacitou 177 parkovacích míst, které je zatím využito velmi málo. Záchytná
parkoviště by přitom měla být vybudována převážně v okrajových zónách města s přímou
návazností na hlavní radiální komunikace a systém veřejné hromadné dopravy.
Dále existují parkoviště typu Kiss and Ride (K+R, česky „Polib a jeď“), kdy se opět jedná
o kombinovanou přepravu, v rámci níž na individuální automobilovou dopravu navazuje veřejná
hromadná doprava. Tato forma parkování představuje parkovací místa pro krátké zastavení
nebo vyčkávání osobních vozidel. Na území MČ Brno-střed takto lze využívat například
parkoviště před hlavním vlakovým nádražím (je jich však málo) nebo s příslušným omezením
v místech vstupů do některých hotelů (hotel International na Husově, Grandhotel na Benešově a
jiné). Většinou má ale tento typ parkování nežádoucí formu živelných „druhých stání“ za řádně
parkujícími vozidly.
Další možností parkování jsou parkovací domy. Na území MČ Brno-střed je k dispozici několik
parkovacích domů, a to:


Parkovací dům DOMINI PARK na ulici Panenská s kapacitou 361 míst,



Parkovací dům PINKI PARK na ulici Kopečná s kapacitou 88 míst,



Parking u Janáčkova divadla s kapacitou 390 míst,



Parkovací dům Rozmarýn na ulici Kounicova s kapacitou 280 míst,
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Hotel Slovan na ulici Lidická s kapacitou 140 míst,



parkovací dům OG Vaňkovka s kapacitou 943 míst (především pro zákazníky obchodní
galerie),



IBC Příkop s kapacitou 600 míst.

Všechny uvedené parkovací objekty s výjimkou PD DOMINI PARK jsou ve vlastnictví
soukromých investorů. V těsné blízkosti výstaviště BVV je navíc vystavěn parkovací dům PD
EXPOPARKING s kapacitou 850 míst. Parkovací domy pak doplňují parkovací plochy v majetku
města Brna vybavené automatickým závorovým systémem – parkoviště Benešova (80 míst),
parkoviště Polní (32 míst) a parkoviště Veveří (140 míst).
Legální, ale zvláště v historickém centru dosti omezené možnosti parkování v uliční síti jsou
významně doplňovány nelegálním „živelným“ parkováním. Zásadní změnu v této oblasti by měl
přinést projekt rezidentního parkování, který by měl být na území MČ Brno-střed spuštěn
v průběhu roku 2017. Jeho cílem je zefektivnění využití parkovacích míst, ulehčení života
s automobilem lidem žijícím v MČ Brno-střed, zvýšení bezpečnosti a kultivace kultury živelného
parkování. Rezidentní parkování by mělo fungovat ve třech režimech, a sice „rezident“ (fyzická
osoba s trvalým bydlištěm či vlastníci nemovitost ve vymezené oblasti), „abonent“ (právnická
nebo fyzická osoba, která provozuje vozidlo za účelem podnikání podle zvláštního právního
předpisu a má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti) a „návštěvník“ (všichni ostatní).
Na celém území města Brna jsou na vyhrazených venkovních parkovištích instalovány
parkovací automaty v celkovém počtu asi 70 ks. Automaty jsou rozmístěny především na
úsecích místních komunikací v centrální části města vymezené Malým městským okruhem za
účelem vyšší obrátkovosti vozidel.
Pro parkování Park and Go (P+G, česky „Zaparkuj a jdi“ či „Zaparkuj a pokračuj pěšky“) jsou
zahrnuty lokality těch větších parkovišť a hromadných garáží, které se přímo nachází v centrální
oblasti města, takže umožňují pěší docházku k cíli v centru města. Jde o parkování s poplatkem
např. u venkovních parkovišť se závorovými systémy nebo parkovacími automaty nebo
parkingy obchodních řetězců (např. OG Vaňkovka, Tesco). Jedná se o formu sdíleného stání, kdy
zákazník využívá jednoho parkovacího místa pro uskutečnění i více komerčních vazeb a cílů cest
v centru města. Nutno ale na ně nahlížet v širším kontextu k vlastnímu dopravnímu režimu
centra města, tzn. s omezeným přístupem vozidel (zádržný systém), kdy pak tyto lokality vytváří
pro návštěvníky centra města převážně jedinou možnost na zaparkování vozidel, a tak
s ohledem na pěší zóny v historickém jádru je typ P+G nezbytný.
Dělba přepravní práce, automobilizace
V roce 2014 byl proveden sociologický průzkum s cílem získání údajů o podílu jednotlivých
druhů dopravy na celkovém výkonu dělby přepravní práce. Průzkum byl proveden metodou
osobního dotazování na reprezentativním výběrovém souboru 1 033 respondentů ve věku od 15
let. Bylo zjištěno, že za prací nebo do školy jezdí po Brně 74 % osob, které ve městě žijí nebo
pracují. Většina (59 %) k přepravě využívá veřejnou dopravu, 45 % automobil. Pěšky chodí 33 %
dotázaných.12 Lze se domnívat, že s vysokou pravděpodobností bude u obyvatel MČ Brno-střed
podíl pěší a veřejné dopravy na celkovém výkonu přepravní práce vyšší než u obyvatel ostatních
městských částí.
Automobil měla kdykoli k dispozici podle průzkumu více než polovina dotázaných osob (52 %),
dalších 24 % jej může využívat alespoň občas (především studenti a ženy). Lidé, kteří
automobilem cestují do práce či školy, cestují většinou sami (58 %), třetina má jednoho
spolujezdce (33 %). Jízdní kolo má bez omezení k dispozici pětina dotázaných (22 %), dalších
14 % jej může využít občas.
12

Osoby mohly uvést více způsobů dopravy, které dominantně využívají. Procenta proto nelze sčítat.
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Přednostně využívané dopravní prostředky se liší podle aktivit, za nimiž je cesta vykonávána.
V případě automobilů je nejvyšší podíl u cest za nákupy (56 %), následují cesty za službami
(46 %) a volnočasovými aktivitami (44 %), nejnižší podíl vykazují cesty za přáteli (38 %).
Tab. 5: Vývoj automobilizace ve městě Brně v pětiletých intervalech mezi lety 1990 a 2015
Osobních vozidel na
Počet obyvatel na
Rok
Počet osobních vozidel
1 000 obyvatel
1 osobní vozidlo
1990
90 061
229
4,4
1995
117 704
303
3,3
2000
134 013
351
2,8
2005
144 308
393
2,5
2010
160 766
433
2,3
2015
174 749
464
2,2
Pramen: Brněnské komunikace (2016): Ročenka dopravy Brno 2015

Na intenzitu používání automobilů má vliv také automobilizace (poměr osobních vozidel na
počet obyvatel. Tabulka výše ukazuje, že ještě v roce 1990 se počet osobních vozidel ve městě
Brně pohyboval kolem 90 tis. vozidel, v roce 2015 to bylo téměř dvakrát více. Obdobně lze
konstatovat, že zatímco v roce 1990 připadalo na 1 osobní vozidlo 4,4 osob (víceméně jedno
vozidlo na rodinu se dvěma dětmi), tak v roce 2015 to bylo již 2,2 osob na jedno osobní vozidlo
(víceméně dvě vozidla na rodinu se dvěma dětmi).
Veřejná osobní doprava
Systém městské hromadné dopravy na území MČ Brno-střed utváří tramvajová, trolejbusová
a autobusová doprava, které jsou zahrnuty do Integrovaného dopravního systému
Jihomoravského kraje (IDS JMK), a to konkrétně v rámci zóny 100.
Tramvajová doprava je vedena po významných komunikacích na území MČ Brno-střed a je
relativně rovnoměrně rozptýlena. Trolejbusová doprava se soustředí do severozápadní části
území MČ Brno-střed a na linku do Slatiny a dále do Šlapanic. Autobusová doprava je
soustředěna do oblasti západně od Mendlova náměstí, dále pak v okolí hlavního nádraží, Úzké a
Zvonařky, v neposlední řadě též náměstí 28. října. V nočních hodinách také slouží hlavní nádraží
jako hlavní bod pro pravidelné noční rozjezdy.
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Obr. 18: Schéma linek denní dopravy na území MČ Brno-střed
Pramen: Dopravní podnik města Brna (2016): Denní síť linek MHD

Dle výše citovaného sociologického průzkumu o výkonu dělby přepravní práce využívá nejvíce
obyvatel veřejnou dopravu při cestách za službami (podíl 42 % pro veřejnou dopravu ze všech
druhů dopravy), následují cesty za volnočasovými aktivitami a za přáteli (v obou případech
34 %), nejnižší podíl vykázaly cesty za nákupy (24 %).
K 15 nejvýznamnějším brněnským uzlům z hlediska počtu linek náleží tyto uzly na území MČ
Brno-střed: Hlavní nádraží, Autobusové nádraží, Zvonařka (ul. Dornych), Úzká, Mendlovo
náměstí, Česká, Malinovského náměstí, Moravské náměstí a Ústřední hřbitov. K 10
nejvýznamnějším brněnským přestupním uzlům z hlediska obratu cestujících za 24 hodin
běžného pracovního dne náleží tyto uzly na území MČ Brno-střed: Hlavní nádraží, Úzká, Česká,
Mendlovo náměstí, Nové sady a Autobusové nádraží.
V denní době nevyhovuje docházková vzdálenost na nejbližší zastávku MHD v případě oblasti
Kamenné kolonie ve Štýřicích. Na území MČ Brno-střed se také nacházejí přestupní uzly, které
zprostředkovávají vztahy IDS JMK mezi okolím Brna (aglomerací) a vlastním městem. Jedná se
o Hlavní nádraží, Ústřední autobusové nádraží Zvonařka, Úzkou, Mendlovo náměstí a Ústřední
hřbitov.
Cyklistická doprava
Možnosti cyklistické dopravy spočívají v realizaci krátkých cest. Jelikož pro více než 70 %
obyvatel města Brna je nejčastějším cílem cest centrální část města, je možné plnohodnotně
nahradit automobil právě jízdou na kole. Z centrální oblasti města na západ, sever
a severovýchod ovšem vybíhá v reliéfu města kopcovitý terén, který je pro cyklisty hůře
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přístupný. Město tak nemá obecně příznivé podmínky pro cyklistickou dopravu. Příznivý
podélný profil mají pouze základní cyklistické trasy podél řek Svratky a Svitavy.
V současnosti však chybí jakékoliv radiální i tangenciální propojení středu města s jeho zázemím
alespoň v hlavních směrech, a to kontinuální bezpečnou cyklotrasou. I přesto se počet cyklistů
pohybujících se po Brně v posledních letech zvýšil až o 25 %, je přitom zřetelný posun od
rekreační funkce cyklistiky k funkci dopravní. Cyklistická doprava je tak výhledově možným
silným prvkem mobility, především u cest rekreačních a cest do zaměstnání kratších než 5 km
(důležité je upřednostnění cyklistů s důrazem na atraktivnost prostředí, přímost, bezpečnost,
minimalizaci kolizních míst a v neposlední řadě na doprovodnou vybavenost ve smyslu
veřejného osvětlení a odpočívek).
Územím MČ Brno-střed prochází dvě trasy nadregionálního významu. Jedná se především
o trasu č. 1, která vede od Brněnské přehrady podél toku Svratky, na území městské části
vstupuje u Pisáreckého mostu u Anthroposu a centrální brněnskou část opouští u železničních
mostů ve Štýřicích, dále pokračuje až k soutoku Svratky a Svitavy. Druhou nadregionální trasou
je pak č. 5, která vede z Obřan podél toku Svitavy, na území MČ Brno-střed vstupuje u
hypermarketu Albert na Tkalcovské a opouští ji na ulici Hladíkova, také ona míří k soutoku
Svratky a Svitavy. Obě trasy jsou zároveň součástí mezinárodních cyklotras.
Základní systém cyklotras v Brně, založený na výše zmíněných nadregionálních trasách, je
doplněn městskými trasami Studentskou, Starobrněnskou a Průmyslovou.
I. Cyklotrasa Studentská spojuje dva nejvýznamnější studentské areály v Brně – Palackého vrch
a Kampus ve Starém Lískovci. Na území MČ Brno-střed vstupuje na ulici Botanické, pokračuje
ulicemi Antonínská a Mášova, přes Moravské náměstí a parky Koliště, dále pak přednádražním
prostorem na Nové sady a po Renneské třídě, kde centrální brněnskou část opouští.
II. Cyklotrasa Starobrněnská se skládá z Kohoutovické radiály, Centrální východozápadní trasy
a Podolské radiály. Na území MČ Brno-střed vstupuje na Pisáreckém mostě, pokračuje ulicí
Hlinky na Mendlovo náměstí, dále po Pekařské a Starobrněnské na Zelný trh, přes ulice Orlí
a Koliště až na Vlhkou a Špitálku. Městskou část opouští lávkou přes řeku Svitavu.
III. Cyklotrasa Průmyslová územím MČ Brno-střed neprochází.

Obr. 19: Intenzita cyklistické dopravy na území MČ Brno-střed v roce 2010
Pramen: Generel cyklistické dopravy na území města Brna, 2010
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Obr. 20: Realizovaná cykloopatření v roce 2015 (situační mapa) pro území MČ Brno-střed
Pramen: Brněnské komunikace (2016): Ročenka dopravy Brno 2015
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Hlavními problémy existujících cyklostezek/cyklotras na území MČ Brno-střed jsou:
a) cyklistické přejezdy na páteřních trasách – nejsou vytvořeny přejezdy skrze komunikace,
jmenovitě na trase č. 1 Renneská třída, Vídeňská a Pisárecká a na trase č. 5 Křenová a Hladíkova,
b) průjezd křižovatkami – neřešený průjezd cyklistů frekventovanými křižovatkami, je nutno
provést úpravy pomocí předřadných prostorů pro cyklisty, cyklopruhů a cyklopiktokoridorů,
které dostatečně zajistí bezpečný průjezd a vyjasní pohyb cyklistů při průjezdu křižovatkou
ostatním účastníkům silničního provozu (křižovatky Koliště x Křenová, Koliště x Cejl, Koliště x
Bratislavská, Koliště x Milady Horákové),
c) nebezpečné cyklostezky – jedná se o nebezpečný a uměle zadržovaný pohyb cyklistů na ulici
Botanické, přechody (na křižovatkách s ulicemi Hrnčířská, Zahradníkova, Kotlářská, Sušilova,
Sokolská a Smetanova) prakticky znemožňují plynulost pohybu cyklisty a ve skutečnosti jsou
přechody v rozporu se zákonem přejížděny (jízda v hlavním dopravním prostoru, pokud je vedle
zřízena cyklostezka, je také v rozporu se zákonem), proto je třeba zřídit cyklistické přejezdy,
které umožní bezpečný a plynulý pohyb cyklistů,
d) protizákonné odstavování vozidel – obecně vzniká nebezpečí při manévru cyklisty, který
takové vozidlo musí objíždět, zvýšené nebezpečí vzniká zejména v blízkosti tramvajového pásu,
mezi nejvíce nebezpečné tramvajové radiály patří Údolní, Cejl, Hybešova a Pekařská,
e) nedostatek parkovacích míst pro kola – nedostatek vhodných míst/stojanů pro parkování kol
především v centru města a chybějící úschovna kol na hlavním nádraží.
Území MČ Brno-střed je svou polohou a funkcí ideální pro systém obsluhy Bike and Go (B+G,
česky „Zaparkuj kolo a jdi“ či „Zaparkuj kolo a pokračuj pěšky“). Předpokladem úspěšného
fungování systému je přiměřená vzdálenost dojíždění, bezpečná a přímá trasa a možnost
úschovy kola v pěší vzdálenosti od cílového místa. V rámci akce „Cyklostojany v centrální části
města Brna“ byly instalovány cyklostojany pro kola v centru města Brna, ke konci roku 2013
tak bylo ve vybraných lokalitách instalováno celkem 29 stojanů pro kola pro kola umožňující
parkování 58 jízdních kol.
Další podporu cyklodopravě znamená i Bikesharing (systém sdílení kol), tj. samoobslužné
krátkodobé vypůjčení jízdních kol ve veřejných prostorách bez nutnosti vrácení ve výchozím
bodu. V Brně tak funguje komunitní projekt Rekola Bikesharing, který sdílí růžová kola. V roce
2013 byla na základě objednávky Odboru dopravy Magistrátu města Brna zpracována technická
studie projektu bikesharingu. Na tuto technickou studii by měl navazovat další krok, a to je
zpracování vlastní studie proveditelnosti, která by měla prokázat realizovatelnost systému
a jeho ekonomickou návratnost. Řešená oblast doporučená pro první etapu rozvoje systému
zaujímá cca 3,3 % rozlohy města (7,63 km2), studie počítá s následným rozšířením i do
vzdálenějších oblastí města (ne však dále jak cca 3 km).
Pěší doprava
Kombinace chůze s městskou hromadnou dopravou, hned po použití jízdního kola, je jeden
z nejrychlejších způsobů přemísťování v centru. Intenzity pěšího provozu jsou závislé na
dopravním významu komunikace, na atraktivitě okolí a samozřejmě na ročním období. Nejvyšší
intenzity pěší dopravy v Brně jsou v centrální oblasti. Jedná se hlavně o tah ulicí Masarykovou,
náměstím Svobody a ulicí Českou. Další významně zatíženou komunikací je Kobližná a podchod
pod hlavním nádražím, kudy prochází chodci na vlakové a autobusové terminály.
Nejlepší podmínky pro pěší chůzi v Brně má opět centrum města, kde je tato chůze před ostatní
dopravou preferována uplatněním systému pěší zóny spolu s regulovanou obsluhou zón.
Centrální oblast města je přitom ohraničena ulicemi Malého městského okruhu. Na jeho ploše je
vymezeno historické centrum města Brna s dvěma pěšími zónami. Pěší zóna 1 se rozkládá
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severně od náměstí Svobody, patří do ní mimo jiné ulice Joštova, Moravské náměstí, ulice
Rašínova a Běhounská a přilehlé ulice). Pěší zóna 2 zahrnuje ulici Českou, náměstí Svobody, ulice
Masarykova, Kobližná, Jánská, Josefská – Minoritská – Poštovská a přilehlé ulice.
Od listopadu 2015 je centrum města zpřístupněno i cyklistické dopravě, avšak kromě ulic Česká
a části ulice Rooseveltovy.

Obr. 21: Pěší zóny na území MČ Brno-střed, resp. v historickém centru města Brna
Pramen: Brněnské komunikace (2014): Ročenka dopravy Brno 2013
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Obecně však stále platí, že stav některých chodníků a pěších stezek není úplně vyhovující
a nepřispívá tak k plynulosti pěší dopravy (vlivem existence architektonických, terénních
a dalších bariér zejména v podobě parkujících aut). Situace se však pozvolna zlepšuje
realizovanými rekonstrukcemi jednotlivých ulic, parků a náměstí.
Pěší dopravy se také týká problém bezbariérových řešení prostředí, které musí v maximální
míře umožňovat bezpečné a samostatné užívání i těm uživatelům, kteří v důsledku svého věku,
zdravotního postižení či omezení mají na prostředí specifické nároky. Kromě lidí s pohybovým,
zrakovým, sluchovým a mentálním postižením/omezením sem patří i senioři, těhotné ženy,
rodiče s dětmi v kočárku, malé děti atd. Jejich počet se pohybuje kolem 30 % a jsou významnými
a častými uživateli pěších tras.
Obecně patří mezi úseky s největším počtem nehod s účastí chodců následující ulice/silnice
na území MČ Brno-střed: Křenová (od křižovatky s Vlhkou po křižovatku se Špitálkou), Lidická
(od Antonínské po Lužáneckou), Cejl (od Körnerovy po Soudní), Nové sady (křižovatka
s Hybešovou, v blízkosti DRFG Areny) a Konečného náměstí. Nehodovost však dosud ohrožuje
chodce i na trasách, které jsou vyhrazeny společně jim a cyklistům.
Z celoměstské sítě bylo dle Generelu pěší dopravy vybráno několik tras, které mají přednostní
význam pro rozvoj pěší dopravy. Pro MČ Brno-střed jsou nejpodstatnější především tyto:
I. Kounicova / Veveří – Medlánecké kopce: radiála spojující rezidenční zónu, která je
tvořena intenzivní bytovou výstavbou, s rekreačním zázemím,
II. Cejl – Tkalcovská – Velká Klajdovka: radiála spojující centrum města s posvitavskou
průmyslovou zónou a přiléhající zástavbou původně dělnických čtvrtí s dopravním uzlem na
Staré osadě,
III. Renneská třída – Dolní Heršpice, IKEA: rekreační trasa podél řeky Svratky, vzhledem
k minimálnímu sklonu terénu má velký potenciál i pro bezbariérové užívání,
IV. Kamenná – Červený kopec – Pisárecké stráně – studánka Čertík: rekreační trasa
zpřístupňující jedinečné vyhlídky na pisárecké stráně nad Svratkou,
V. Bystrc, přístaviště – podél Svratky po soutok se Svitavou: úseky převážně rekreačního
charakteru, z nichž většina vede po současné stezce pro pěší a cyklisty,
VI. Tkalcovská – podél Svitavy po soutok se Svratkou: trasa prochází průmyslovou zónou podél
vlečky, řeka je v poměrně hlubokém zářezu, koryto je regulované,
VII. Obilní trh – Špilberk – lávka Úvoz – Pisárky – Myslivna: spojení obytné čtvrti Veveří – Úvoz
se Špilberkem a současně celé severozápadní části centra města s Pisárkami, tj. místy vnímanými
jako tradiční rekreační zóny,
VIII. Mendlovo náměstí – Veletržní – Hlinky: trasa s urbanistickými a architektonickými prvky
„Veletržní třídy“, potenciál pro zkvalitnění a oživení trasy úpravou kláštera, pivovaru, zámečku
Mitrovských a hlavního vstupu na výstaviště,
IX. Vídeňská – Vinohrady – Myslivna: trasa je nejkratším spojením z kampusu Masarykovy
univerzity směrem do centra města,
X. Koliště – třída Kpt. Jaroše – Lužánky – sportovní areál Ponava: promenádní trasa prochází
parky na hradebním okruhu, pokračuje v ose čtvrtě Lužánky do městského parku a dále do
sportovního a rekreačního areálu, výstavní obytná čtvrť se postupně mění na kanceláře,
XI. Benešova – Nádražní: založeny jako součást koncepce okružní třídy po zbourání městského
opevnění, hlavním cílem je Hlavní nádraží a navazující přestupní uzel MHD, rozvádí též pěší dopravu
do historického jádra (Orlí, Josefská, Masarykova) a do radiál vně bývalého hradebního prstence.
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Obr. 22: Generel pěší dopravy na území MČ Brno-střed

Pramen: Urbanismus Architektura Design Studio (2010): Generel pěší dopravy na území města Brna
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LOKÁLNÍ EKONOMIKA A PODMÍNKY PRO PODNIKÁNÍ
Ekonomika služeb
Od počátku 90. let 20. století prošla česká ekonomika výraznými změnami, mimo jiné poklesl
význam výrobních sektorů (zemědělství, průmysl a stavebnictví) a naopak narostl význam
nevýrobních sektorů (služby). Populačně velká města – mezi nimi pochopitelně též město Brno
a tím pádem i MČ Brno-střed – se stala centry služeb. V roce 2011 tak zhruba tři čtvrtiny
obyvatel MČ Brno-střed i celého města pracovaly ve službách, zatímco zbylá čtvrtina v průmyslu
a stavebnictví (jen necelé procento pak v zemědělství). Poměrně malý rozdíl mezi územím MČ
Brno-střed a celým městem Brnem je dán tím, že zaměstnanost obyvatel městské části není
vázána jen na území městské části, ale obyvatelé MČ Brno-střed pochopitelně za prací dojíždí
i do jiných městských částí. Čím je však území MČ Brno-střed vzhledem ke své poloze v rámci
celého Brna unikátní, je koncentrace největších zaměstnavatelů ve službách.
Tab. 6: Zaměstnanost podle sektorů ekonomiky v roce 2011
Počet zaměstnaných
Podíl zaměstnaných (%)
MČ Brno-střed
Brno
Česká republika

primér
131
1 021
124 284

sekundér
5 521
39 975
1 474 878

terciér
19 112
117 980
2 470 565

primér
0,5
0,6
3,1

sekundér
22,3
25,2
36,2

terciér
77,2
74,2
60,7

Pramen: Český statistický úřad (2013): Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Pozn.: primér = zemědělství, lesnictví a rybolov; sekundér = průmysl a stavebnictví; terciér = služby

Co se týká největších zaměstnavatelů, tak mezi ně patří vzdělávací instituce a zdravotnická
zařízení. Na území MČ Brno-střed se nachází většina fakult Masarykovy univerzity (mimo
kampus a Fakultu informatiky), část fakult Vysokého učení technického v Brně (fakulty
architektury, stavební a výtvarných umění), Univerzita obrany a JAMU v Brně. Ze zdravotnictví
se jedná o Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně, Úrazovou nemocnici Brno, Nemocnici
Milosrdných bratří, Masarykův onkologický ústav či Polikliniku Zahradníkova.
Do sektoru služeb také náleží veřejná správa a obrana (Magistrát města Brna, Krajský úřad
Jihomoravského kraje, Policie ČR – Krajské ředitelství JMK, finanční úřady, katastrální úřady
atd.). Brno je též vnímáno jako centrum soudních institucí, z nichž je převážná většina
lokalizována na území MČ Brno-střed (Ústavní soud ČR, Nejvyšší správní soud ČR, Nejvyšší soud
ČR, Nejvyšší státní zastupitelství ČR atd.). Zaměstnavatele ve službách představují také kulturní
instituce (Národní divadlo Brno, Městské divadlo Brno, Moravská zemská knihovna v Brně,
Moravská galerie v Brně, Moravské zemské muzeum Brno atd.), podstatnou pracovní sílu též
váže Dopravní podnik města Brna či odvětví velkoobchodu a maloobchodu (viz níže).
Průmyslové ekonomické subjekty jsou, jak již bylo zmíněno, na území MČ Brno-střed
lokalizovány mnohem méně, zejména pak v jeho východní části mezi ulicemi Cejl a Křenová.
Největším průmyslovým zaměstnavatelem jsou strojírny Šmeral Brno, výrobce tvářecích strojů,
které zaměstnávají necelých 500 osob.
Nezaměstnanost
Statistika nezaměstnanosti za jednotlivé městské části Brna není Úřadem práce ČR sledována,
dle posledního sčítání lidu v roce 2011 však MČ Brno-střed vykazovala míru nezaměstnanosti ve
výši 12,0 %. Jednalo se o nejvyšší hodnotu mezi všemi městskými částmi v Brně (město jako
celek pak zaznamenalo nezaměstnanost ve výši 9,4 %). Na vysoké hodnotě se výrazně podílí
přítomnost sociálně vyloučených lokalit. I když další údaje budou známy až ze sčítání lidu v roce
2021, lze předpokládat, že prostorové vzorce zůstaly zachovány (tj. území MČ Brno-střed stále
vykazuje jednu z nejvyšších nezaměstnaností v Brně).
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Plochy pro rozvoj podnikání
Mezi historickým centrem města a jižní částí Velkého městského okruhu se nachází Rozvojová
zóna Heršpická, atraktivní území o rozloze asi 25 ha. Zóna se zaměřuje na administrativní
a polyfunkční komplexy, její atraktivitu pak posiluje přestavba/přemístění brněnského
železničního uzlu (ta by uvolnila navazující rozsáhlé drážní pozemky k novému využití).
Rychlostní komunikace Heršpická navíc umožňuje přístup do centra města a na dálnice D1
(Praha – Brno – Ostrava) a D2 (Brno – Bratislava). Mezi nejvýznamnější realizované projekty
v zóně patří Spielberk Office Centre, M-palác a AZ Tower (se svými 111 metry je nejvyšší
stavbou v ČR). Na jihu na zónu navazuje administrativní komplex H-Park.
Na jižním okraji historického jádra města se též rozkládá tzv. Jižní centrum. Jedná se o prostor
mezi současným hlavním nádražím a tzv. Dolním či Rosickým nádražím. Jeho budoucnost je
významně spojená s přestavbou/přemístěním brněnského železničního uzlu. V současnosti je
prostor sporadicky využíván ke společenským aktivitám. V širším vymezení do Jižního centra
spadá také Galerie Vaňkovka, ÚAN Brno-Zvonařka, centrum Trinity, katastrální úřad Brnovenkov či pracoviště MěÚ Šlapanice na Opuštěné.
Na území MČ Brno-střed se nachází také řada lokalit brownfields, tj. nemovitostí (pozemek,
objekt, areál), které jsou nedostatečně využívány, zanedbány a mohou být i kontaminovány.
Vznikly jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity.
Brownfields lze regenerovat a následně vhodně a efektivně využívat. Do konce roku 2014 bylo
na území MČ Brno-střed revitalizováno 10 evidovaných lokalit bývalých brownfields. Budoucí
využití je však často limitováno nevyřešenými majetkoprávními vztahy a omezeními
vyplývajícími z územního plánu, který většinou v těchto oblastech určuje jako funkci výrobu.
Tab. 7: Evidované revitalizované lokality bývalých brownfields na území MČ Brno-střed
Č.
Lokalita
Katastr
Období
1

JMP Jihomoravská plynárenská, a.s., ul. Plynárenská 1; Městská
elektrárna, ul. Plynárenská

Zábrdovice

do 2006

2

Areál Vaňkovka – Galerie Vaňkovka, Slévárna Vaňkovka,
Wannieck Gallery, Jižní centrum Brno, a.s., ul. Dornych

Trnitá

do 2006

3

Pivovar MORAVIA, ul. Kotlářská (na rohu s ul. Štefánikova)

Veveří

do 2006

4

Bývalá MEOPTA – stomatologická klinika, ul. Hybešova

Staré Brno

do 2006

5

Výrobní areál ABB – dnes prodejna LIDL, ul. Dornych

Trnitá

do 2006

6

Bývalé skleníky – dnes Brno Business Park, Londýnské nám.

Štýřice

2006–2007

7

Část lokality Masná – Křenová – dnes bytová výstavba

Trnitá

2007–2009

8

Areál BKOM – dnes Justiční areál, ulice Heršpická

Štýřice

2009–2012

9

Bývalý stavební dvůr – dnes administrativní centrum Titanium

Staré Brno

2012–2014

10

Bývalé kasino na ul. Nádražní, Benešova – dnes OC Letmo

Brno-střed

2012–2014

Pramen: Statutární město Brno, Kancelář strategie města (2015): Brno Brownfields 2015

V průběhu roku 2016 začala také developerská společnost CTP Invest s bouráním bývalé velké
brněnské textilní továrny Vlněna. Revitalizace areálu mezi ulicemi Dornych a Mlýnská by měla
trvat 10 až 12 let. Na místě vyroste nový komplex především kancelářských prostor, později
i bytových domů. Včetně Bochnerova paláce bude v areálu deset budov, které nabídnou
82 000 m2 k pronájmu (v přízemí půjde o služby a obchody, v dalších patrech budou kanceláře).
V blízkosti Vlněny mezi ulicemi Dornych a Plotní byla v roce 2016 dokončena výstavba
polyfunkčního komplexu Dorn Brno. Tato dvanáctipodlažní budova o výměře 8 500 m2 nabízí
kancelářské prostory, ale i obchodní jednotky a služby.
Další lokality na svou revitalizaci teprve čekají. Na území MČ Brno-střed se ke konci roku
2014 jednalo o 31 lokalit, kdy každá měla rozlohu nad 0,5 ha s plošným využitím lokality do
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30 %. Do evidence byly zařazeny i lokality, jejichž využití přesahuje 30 % z celkové plošné
rozlohy, jedná se však o lokality zdevastované, nedostatečně a nevhodně využívané a takové,
u nichž je další rozvoj nejistý. Horní hranice podílu využití u těchto lokalit není definovaná.
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Obr. 23: Evidované dosud nerevitalizované lokality brownfields na území MČ Brno-střed
Pramen: Statutární město Brno, Majetkový odbor (2015): Brownfields, mapa rozvojových lokalit
Pozn.: tmavě červenou barvou jsou zvýrazněny brownfields na území MČ Brno-střed

Prostorově se rozkládají tyto lokality zejména v jihovýchodní části MČ Brno-střed, a to
v katastrálních územích Trnitá (13 lokalit) a Štýřice (7 lokalit). Původní využití lokalit bylo
značně různorodé: 9x průmysl, 6x služby, 4x drážní plochy, 2x vojenský prostor atd. Doporučené
využití do budoucna je ve 22 případech jako plochy smíšené, ve 4 případech plochy bydlení, ve 3
případech plochy městské zeleně atd.
Tab. 8: Charakteristika dosud nerevitalizovaných lokalit brownfields na území MČ Brnostřed ke konci roku 2014
Rozloha
Počet
Původní Doporučené
Č.
Název
[ha]
vlastníků
využití
využití
1
Území kolem ulice Křídlovická
0,5 - 1
3-5
průmyslové
bydlení
2
Bývalá Kohnova cihelna
5 a více
6 a více
těžební
bydlení
3
Území u železnice, ulice Pražákova
0,5 - 1
6 a více
drážní
smíšené
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Č.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Název

Rozloha
[ha]
0,5 - 1
0,5 - 1
2-5
5 a více
2-5
1-2
2-5
1-2

Železniční vlečka při Štýřickém nábřeží
Území podél ulice Mlýnská
Nedokončená stavba polikliniky
Nové Sady - pod areálem Malá Amerika
Bývalý areál MZLU
Bývalý Dřevopodnik s.p.
Bývalá Mosilana, Křenová
Lokalita Masná - Křenová
Území Jižního centra mezi ulicemi
5 a více
Uhelná, Opuštěná, Trnitá
Bývalý hotel Metropol
0,5 - 1
Areál při ulici Hybešova
0,5 - 1
Bývalý areál firmy KRAS
2-5
Areál VUT v ul. Údolní
2-5
Areál na Kraví hoře
5 a více
Bývalé dopravní středisko Vojtova
1-2
Bývalý bytový blok Plotní
0,5 - 1
Bývalá IMPORTFLORA s.r.o.
2-5
Nevyužívané parkoviště u Zvonařky
2-5
Bývalý vojenský areál - Veveří
2-5
Bývalá jídelna vojenské akademie
0,5 - 1
Areál bývalého FSIK METAL
1-2
Areál bývalého autoparku při ul. Lerchova 0,5 - 1
Bývalá Vlněna
2-5
Území u Zvonařky
0,5 - 1
Areál bývalých Technických služeb Brno 0,5 - 1
Bývalé zahrádky vymezené kolejištěm
2-5
Území u hlavního železničního nádraží
0,5 - 1
Areál při ul. Strážní
0,5 - 1

Počet
vlastníků
1
6 a více
2
6 a více
1
6 a více
2
3-5

Původní Doporučené
využití
využití
drážní
prac. aktivity
průmyslové
smíšené
služby
smíšené
drážní
bydlení
školní
zeleň
průmysl
smíšené
průmysl
smíšené
služby
smíšené

6 a více

neuvedeno

smíšené

2
3-5
6 a více
1
2
1
6 a více
2
3-5
2
2
3-5
2
2
3-5
3-5
1
1
1

služby
průmyslové
průmyslové
školní
školní
služby
bydlení
zemědělské
neuvedeno
vojenské
služby
průmyslové
vojenské
průmyslové
služby
neuvedeno
neuvedeno
drážní
průmyslové

smíšené
smíšené
smíšené
vybavenost
zeleň
bydlení
smíšené
smíšené
smíšené
smíšené
zeleň
smíšené
smíšené
smíšené
smíšené
smíšené
smíšené
smíšené
smíšené

Pramen: Statutární město Brno, Majetkový odbor (2015): Brownfields, mapa rozvojových lokalit

Nabídku prostorů pro podnikání doplňují coworkingová centra (tj. sdílené pracovní prostředí).
Jedná se o společné kancelářské prostory, které je možné si pronajmout za jednorázový poplatek
či pravidelný paušál. Coworking je vhodný pro začínající podnikatele či pro osoby samostatně
výdělečně činné. Na území MČ Brno-střed se jedná o COWO Brno na Moravském náměstí, KoPlac
na ul. Příkop, Coworking MITROVSKI na ul. Veletržní, Melvil.space na ul. Minoritská či Impact
Hub Brno na ul. Cyrilská.
S rozvojem a podporou podnikání je úzce spjatá také akciová společnost Veletrhy Brno, která
spravuje a provozuje výstaviště v Pisárkách. Představuje nejvýznamnější veletržní správu ve
střední Evropě s tradicí od roku 1928 (řada budov patří mezi významné památky
funkcionalistické architektury). Od konce roku 2016 je jediným akcionářem společnosti město
Brno. Brněnské výstaviště s čistou výstavní plochou 130 000 m2 je 23. největší na světě. Ročně se
na výstavišti koná zhruba 50 veletrhů, které navštíví téměř 1 milion návštěvníků (mezi
nejznámější patří Mezinárodní strojírenský veletrh). Výstaviště ale nabízí prostor také pro
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konání Majálesu a dalších festivalů, koncertů, plesů, sportovních akcí, kongresů nebo vrcholných
politických setkání.
Maloobchod
Z hlediska vybavenosti maloobchodními jednotkami lze konstatovat, že na území MČ Brnostřed mezi výrazně vybavenější části patří historické centrum, ulice Pekařská, ulice Hybešova –
Václavská, okolí Mendlova náměstí, katastrální území Veveří na sever od centra města a okolí
ulic vybíhajících východně od centra města (Milady Horákové, Cejl a Křenová). V případě
zobecnění se jedná o centrum a severovýchodní část území MČ Brno-střed. Naopak velmi malou
vybavenost vykazuje oblast Masarykovy čtvrti v katastrálním území Stránice a oblasti na jih od
řeky Svratky v katastrálním území Štýřice. Pochopitelná je i nulová vybavenost v dosud
nezastavěném území tzv. Jižního centra.

Obr. 24: Vybavenost maloobchodem na území MČ Brno-střed

Pramen: Lelkes, I. Verejné prostranstva města Brna, VUT v Brně 2015, upraveno I. Ondračka, F. Chvátal

Průzkum maloobchodní sítě na území města Brna z roku 2013 uvádí, že celková prodejní
plocha na území MČ Brno-střed činila 211 053 m2, což představovalo oproti předchozímu
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šetření v roce 2009 pokles o zhruba 3 %. Koeficient saturace neboli plošný standard, který
vyjadřuje podíl prodejní plochy připadající na jednoho obyvatele, činil 3,28 (čtvrtá nejvyšší
hodnota mezi městskými částmi Brna). Pozitivní skutečností je, že patrně dochází k určitému
zastavení či dokonce k obratu úbytkového trendu prodejní plochy v katastrálním území Brnoměsto (tj. víceméně historické centrum).
Mezi velké maloobchodní jednotky na území MČ Brno-střed patří IBC Příkop (47 500 m2),
nákupní a společenské centrum Galerie Vaňkovka (37 000 m2), Hornbach Heršpická (16 000
m2), Tesco Dornych (11 500 m2), Bauhaus Strážní (9 000 m2), JYSK Bidláky (7 000 m2), Obchodní
centrum Letmo (6 000 m2), EURONICS Bidláky (6 000 m2), Velký Špalíček (5 800 m2) a Albert
Hypermarket Vídeňská (5 000 m2).
Důležitou součástí maloobchodu jsou prodejny potravin. Dle Průzkumu maloobchodní sítě na
území města Brna činila v roce 2013 celková prodejní plocha potravin na území MČ Brno-střed
29 185 m2, což představovalo oproti předchozímu šetření v roce 2009 nárůst o zhruba 10 %.
Koeficient saturace činil 0,45 (šestá nejvyšší hodnota mezi městskými částmi Brna).

Obr. 25: Dostupnost prodejen potravin na území MČ Brno-střed

Pramen: Lelkes, I. Verejné prostranstva města Brna, VUT v Brně 2015, upraveno I. Ondračka, F. Chvátal
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Ohledně dostupnosti prodejen potravin panuje dobrá situace v historickém centru města
a dále jižním směrem k Ústřednímu autobusovému nádraží Zvonařka a severním směrem do
katastrálního území Veveří. Příznivá je také situace na Starém Brně a ve Štýřicích. Naopak
nejhorší dostupnost je v oblasti Masarykovy čtvrti v katastrálním území Stránice a v dosud
nezastavěném území tzv. Jižního centra.

VEŘEJNÝ PROSTOR A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktéři ve veřejném prostoru (vlastníci – správci – uživatelé)
Nejvýznamnějšími vlastníky veřejných prostranství na území MČ Brno-střed jsou subjekty
veřejné správy – především Magistrát města Brna a jím zřízené organizace, český stát a jím
pověřené subjekty (např. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Ředitelství silnic
a dálnic ČR, SŽDC apod.). Některé (drobnější) části veřejných prostranství jsou vlastněny
soukromými subjekty.
Co se týká správců veřejných prostranství, tak mezi ně lze zahrnout:
I. samosprávu města Brna – má hlavní iniciační a rozhodovací úlohu v rovině strategie
a plánování na celoměstské úrovni, rozhodovací úlohu ve všech ostatních rovinách (realizace,
správa, provoz, údržba, užívání), samosprávě též náleží největší zodpovědnost za celkovou
kvalitu výsledku rozvoje veřejných prostranství.
II. Magistrát města Brna
a) Odbor životního prostředí – provádí výkon státní správy dle zvláštních právních předpisů na
úseku životního prostředí, vede celoměstskou evidenci ploch zeleně, vydává obecně závazné
vyhlášky v oblasti životního prostředí, přezkoumává rozhodnutí úřadů městských částí ve
věcech spadajících do oblasti životního prostředí,
b) Veřejná zeleň města Brna – příspěvková organizace byla zřízena roku 1995 za účelem správy,
údržby a rekonstrukce zeleně celoměstského významu a stromořadí, na území MČ Brno-střed se
to týká rekonstruovaných parků Koliště, Tyršův sad, Lužánky, parku Špilberk, parků Denisovy
sady, Studánka a Wilsonův les,
c) Lesy města Brna – jedná se o akciovou společnost vlastněnou městem Brnem, byla založena za
účelem správy a rozvoje majetku statutárního města Brna, podnikání s ním, plnění veřejně
prospěšných služeb a má zejména obecně prospěšné poslání, tento účel spočívá v udržování
a zlepšování stavu městských lesů, v trvalém zajištění vyrovnanosti lesní produkce se
zaměřením na přírodě blízké hospodaření, na území MČ Brno-střed spravuje společnost
krajinnou zeleň v k.ú. Pisárky.
III. Městskou část Brno-střed
a) samospráva – má hlavní iniciační a rozhodovací úlohu v rovině strategie a plánování na lokální
úrovni, rozhodovací úlohu ve všech ostatních rovinách na plochách městské části svěřených
(realizace, správa, provoz, údržba, užívání),
b) Odbor životního prostředí – zajišťuje údržbu volných neudržovaných ploch na území MČ Brnostřed, zajišťuje dohled nad prováděním údržby ploch zeleně všech vlastníků pozemků na území
MČ Brno-střed, a to ve spolupráci s městskou policií. Zajišťuje správu ploch zeleně veřejné a
omezeně přístupné na území MČ Brno-střed kromě parků Lužánky, Tyršův sad, Koliště – část
u Domu umění, Denisovy sady, Studánka, Špilberk, části Wilsonova lesa a mimo uliční
stromořadí.
Přejímá nově vybudované plochy zeleně v majetku města a uplatňuje za vlastníka práva
a povinnosti s tím spojené. Zabezpečuje řádné hospodaření s majetkem města Brna ve správě
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MČ Brno-střed vč. jeho evidence a inventarizace. Zabezpečuje provoz vodních prvků ve správě
MČ Brno-střed.
Vede přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšin ve svém
správním obvodu, navrhuje zřizování nebo rušení účelových komunikací, stezek a pěšin ve svém
správním obvodu. Zabezpečuje čištění všech vozovek komunikací na území MČ Brno-střed;
zabezpečuje zimní údržbu vozovek místních komunikací mimo základní komunikační systém.
IV. státní správu, resp. přenesenou působnost Odboru ŽP MMB a Odboru ŽP MČ Brno-střed –
v zásadě se jedná o kontrolní a evidenční úlohy, případně schvalovací úlohu v rovině strategie,
plánování, realizace, správy, provozu, údržby a užívání.
Také uživatele veřejných prostranství na území MČ Brno-střed lze rozdělit do tří skupin:
I. místní rezidenti – jedná se o největší skupinu, které se přímo zodpovídá politická
reprezentace městské části. Současně se jedná o uživatele různého věku a zájmů. Přirozeným
cílem městské části, v souladu se zákonem o obcích a se Statutem města Brna, je péče
o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů,
II. sezónní rezidenti – většinou se jedná o studenty, nebo o krátkodobě pracující rezidenty, kteří
si nepřihlašují trvalé bydliště v MČ Brno-střed a další obyvatele, kteří na přechodnou dobu
pobývají ve městě. Vzhledem k významu města Brna, koncentraci školství a dalších institucí se
jedná o významný počet rezidentů. Část z nich po získání trvalého bydliště ve městě zůstává
a podílí se na tvorbě migračního přírůstku obyvatel,
III. návštěvníci – jedná se o krátkodobé návštěvníky, kteří do města dojíždějí za prací, službami
nebo v rámci cestovního ruchu. S ohledem na správní význam města s koncentrací výroby
a služeb (ale i památek, kulturních a sportovních akcí) se jedná o významný počet osob, který je
klientelou mnoha místních služeb.
Typologie veřejných prostranství
Hlavní (převažující) funkce veřejného prostoru odpovídá předpokládaným (zjištěným)
požadavkům rezidentů i uživatelů, není zde rozpor mezi představami a určením v Územním
plánu města Brna:
a) náměstí: Náměstí je jedním ze základních prvků ve struktuře města. Je významným prvkem
z hlediska kompozice, orientace, funkčního i společenského významu. Na atraktivitu a vitalitu
náměstí má podstatný vliv úroveň dopravního zatížení, podobně jako míra živosti
a otevřenosti parteru. Mimo náměstí v historickém centru města je většina náměstí v MČ
Brno-střed zatížena dopravou velmi významně. A to jak dopravou v klidu, tak v pohybu.
Výjimkou jsou fakticky pouze náměstí Svobody, Zelný trh, Římské náměstí a Malinovského
náměstí. Specifickým typem jsou parková náměstí s převažujícím podílem zeleně (Moravské
náměstí, Janáčkovo náměstí, Obilný trh, náměstí 28. října). Přestože se jedná o parky, jsou
výraznými centry setkávání z okolní zástavby.
b) ulice / městské třídy: Ulice je základním prvkem urbanistické struktury města. Je liniovým
prostorem se zřejmou úlohou obsluhy objektů a často i širšího území města. Význam ulice
však nemůže být zužován na pouhou dopravní funkci. Každá ulice by měla podle kontextu
nabízet také maximum příležitostí pro pobyt, společenské kontakty a živý parter v lidském
měřítku. Městské třídy jsou specifickým typem ulic, jsou širší, vhodné pro výsadbu
stromořadí a vyšší koncentraci komerční vybavenosti.
c) veřejné plochy zeleně / parky: Prostranství s převažujícím podílem zeleně, primárně určené
pro relaxaci a rekreaci, plnící také ekologické funkce. Parky můžeme členit podle rozlohy na
velké městské parky (Lužánky) a menší parkové plochy (Denisovy sady), podle charakteru na
komponovaná parková náměstí s vysokou náročností na údržbu (Konečného náměstí) nebo
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přírodě blízké, méně intenzivně udržované plochy (plocha zeleně mezi ulicí Tomešovou
a Pivovarskou).
d) nábřeží: Nábřeží jsou v MČ Brno-střed do jisté míry vyloučena z veřejného prostoru a života.
Regulovaný tok obou brněnských řek je nejen zahlouben příkrými břehy, ale je z velké části
oddělen buď frekventovanou komunikací (Svratka), nebo za zábranami se nacházející
železniční tratí (Svitava). Náplavky se sice nachází u řeky Svratky, jsou však těžko přístupné
a velmi úzké. U řeky Svitavy jsou břehy sice více přírodní, přesto velmi příkré a nepřístupné.
Řeky jsou lemovány nábřežními uličními prostory a často velmi frekventovanými
komunikacemi Malého městského okruhu, které slouží v různé míře spíše dopravě, než
pobytové a reprezentační funkci.
e) vnitrobloky: Vnitřní prostory uzavřených bloků i prostranství mezi domy v polouzavřených
a řádkových strukturách. Zatímco v uzavřených blocích se jedná převážně o prostor
nepřístupný veřejnosti, ve volnější struktuře zástavby je prostorem veřejným nebo
poloveřejným. Tyto prostory mají charakter dvorů, zahrad i volně přístupných travnatých
ploch pod stromy, v některých případech slouží z části jako plochy parkování.
f) zbytkové drobné plochy: Plácky, rozšířená nároží, okolí zastávek MHD, vstupy do obytných
nebo jiných souborů nebo místa s ustoupenou uliční frontou. Tato prostranství mají potenciál
být místem sousedských setkávání a především příjemným prostředím před obytnými domy
nebo na křižovatkách cest (např.: před Pedagogickou fakultou MU, na Mendlově náměstí atd.).
Zatím jsou tyto plochy zanedbávány a není jim poskytována dostatečná pozornost.
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Obr. 26: Typologie veřejných prostranství na území MČ Brno-střed
Pramen: Lelkes, I. Verejné prostranstva města Brna, VUT v Brně 2015, upraveno I. Ondračka, F. Chvátal

Veřejná prostranství ve městě vytváří jeden celek propojený sítí ulic a lidí, kteří se na nich
pohybují. Jejich pohyb nelze vnímat jen jako důsledek přemísťování z výchozího do cílového bodu
ale často je mj. i výsledkem nabídky a podmínek jednotlivých veřejných prostor. Veřejné prostory
plní řadu důležitých funkcí pro městský život. Sloučit ale všechny funkce v dostačující míře na
jedno prostranství je tak často nemožné a uživatelům nezbývá, než se za nabídkou přemístit.
Stav veřejných prostranství na území MČ Brno-střed byl hodnocen také dle metodiky iniciativy
„Moje náměstí“. Jednalo se o subjektivní hodnocení kvality života ve veřejném prostranství na
základě kritérií tří autorů (Kilnarová, Lelkes, Škoda). Formou vah bylo dle předem nastavených
kritérií ohodnoceno každé místo v MČ Brno-střed na škále od nejhorší po nejlepší.
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Tab. 9: Hodnocení kritéria dle metodiky iniciativy „Moje náměstí“
služby pro pasanty
pobytové hodnoty
(tj. ti, kdo místem
životní prostředí
pouze prochází)
možnost chodit
možnost občerstvit se dopravní bezpečnost
možnost stát
dostupnost
sociální bezpečnost
možnost sedět
živý parter
sluchový zážitek
možnost hrát si
vybavenost
kvalita vzduchu

vizuální a pocitové
hodnoty
lidské měřítko
vizuální zážitek
pohoda prostředí

Pramen: Lelkes, I. Verejné prostranstva města Brna, VUT v Brně 2015, upraveno I. Ondračka, F. Chvátal

Obr. 27: Pobytová kvalita veřejných prostranství na území MČ Brno-střed
Pramen: Lelkes, I. Verejné prostranstva města Brna, VUT v Brně 2015, upraveno I. Ondračka, F. Chvátal

Z obrázku výše vyplývá, že nejhůře hodnocenými částmi MČ Brno-střed jsou frekventované ulice a
východní část městské části. Negativní hodnocení vykázal také prostor kolem hlavního nádraží a
Mendlova náměstí. Naopak pozitivně je hodnocena většina historického centra, okolí Špilberku,
prostor mezi ulicemi Lidická a Veveří a Masarykova čtvrť.
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Veřejná zeleň
Pojem zeleň není dosud jednoznačně vymezen. Stavební zákon č. 183/2006 Sb., ani jeho
prováděcí vyhlášky, pojem „zeleň“ ani „plochy zeleně“ nedefinují. Plochy zeleně lze definovat
jako vymezený segment území se souborem prvků přirozeně vzniklých nebo záměrně
založených a uspořádaných podle zahradně architektonických a krajinářských zásad (ÚÚR,
2013). Zeleň lze rozdělit v hrubých rysech (není zde žádné jasné rozhraní) na dvě základní
skupiny – na zeleň sídelní (městskou, venkovskou) a zeleň krajinnou. Na území MČ Brnostřed se jedná především o zeleň sídelní, která vychází i z územního plánu a má největší
potenciál rozvoje. Zeleň krajinná spadá v případě MČ Brno-střed fakticky pod správce Lesů
města Brna. Jedná se zejména o lesy na jižním břehu řeky Svratky v Pisárkách.

Obr. 28: Typologie ploch zeleně na území MČ Brno-střed
Pramen: Lelkes, I. Verejné prostranstva města Brna, VUT v Brně 2015, upraveno I. Ondračka, F. Chvátal

Parky na území MČ Brno-střed lze členit podle rozlohy na velké městské parky (Lužánky,
Špilberk), menší parkové plochy (Denisovy sady, Björnsonův sad) a na malé parkové plochy
(parková plocha Zvonařka/Čechyňská nebo Bakalovo nábřeží). Podle charakteru na
komponovaná parková náměstí s vysokou náročností na údržbu (Obilní trh, Moravské náměstí,
Janáčkovo náměstí) nebo přírodě blízké, méně intenzivně udržované plochy (Wilsonův les).

50

Strategický plán rozvoje městské části Brno-střed na období 2018–2025

Obr. 29: Plochy zeleně ve správě MČ Brno-střed
Pramen: Lelkes, I. Verejné prostranstva města Brna, VUT v Brně 2015, upraveno I. Ondračka, F. Chvátal

Navzdory současné snaze o „ozelenění měst“ zeleně v ulicích výrazně nepřibývá. Navrhování
výsadby stromů v ulicích naráží na četné překážky nebo omezení. Především z hlediska
inženýrských sítí (ochranná pásma), dále z hlediska dopravní bezpečnosti (vzdálenost stromů
od obrubníků, rozhledové trojúhelníky), z hlediska památkové péče (možnost výsadeb
v památkově chráněných částech měst). V neposlední řadě se jedná o omezení prostorová, neboť
v sevřené starší i novější zástavbě je velmi obtížné sladění všech prostorových požadavků na
komunikace, inženýrské sítě, parkování atd. Zeleň v ulicích (uliční stromořadí) tak sice patří
k nejvýznamnější, ale zároveň k nejohrožovanější skupině zeleně ve městě. Trpí suchem,
prachem, žárem, znehodnocenou a neprovzdušněnou půdou, exhaláty, zasolením, mechanickým
poškozováním a v důsledku oslabení vitality také chorobami a škůdci.
Pří pohledu na plochy zeleně celkově nebo ve správě MČ Brno-střed je zřejmé, že se jedná
o fragmentované plochy, často velmi malé, které na sebe mnohdy nenavazují. Existují větší
plochy, které umožňují rekreaci, avšak nejsou funkčně a prostorově propojené. Chybí tedy
propojování ploch zeleně a veřejných městských prostorů do systému nezastavěných, resp.
nezastavitelných ploch. Podobně chybí i propojování celoměstských systémů zeleně
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a příměstské (eventuálně venkovské) krajiny mikroregionálními a regionálními systémy
rekreačních ploch a linií (cyklotrasy). Zeleň je fragmentovaná a často není možné projít mezi
plochami zeleně ani pěšky.
Úklid a údržba veřejných prostranství / veřejné zeleně
Městská část Brno-střed zabezpečuje úklid a údržbu podstatné části veřejných prostranství
a veřejné zeleně na svém území. Limitující jsou v tomto ohledu finanční prostředky, podle jejich
množství je nastaven plán úklidu a údržby. MČ nedisponuje žádnou vlastní technikou, ale má
v současnosti k dispozici asi 100 osob na veřejně prospěšných pracích z řad dlouhodobě
nezaměstnaných na základě dvou dohod s Úřadem práce ČR. Zbytek úklidu a údržby obstarávají
dodavatelé z řad úklidových a zahradnických firem. Finanční prostředky silně nestačí na to, aby
byla celoročně zajištěna čistota veřejného prostoru v plné míře.
Úklid a údržbu zajišťuje městská část na 134 tis. běžných metrů vozovek, 177 tis. běžných metrů
chodníků, 5 tis. běžných metrů cyklostezek a 39 tis. m2 parkovišť. Tabulka níže pak uvádí členění
těchto ploch do čtyř základních lokalit. V případě zimní údržby se o základní komunikační
systém stará akciová společnost Brněnské komunikace, aby byla zajištěna propojenost
jednotlivých komunikací (a také proto, že disponuje podstatně rozmanitější technikou). Zbytek
ploch ve smyslu zimní údržby pak připadá na městskou část. Údržba cyklostezek, která je
rozdělena mezi jednotlivé MČ způsobuje často, že jednotlivé úseky stejné trasy jsou ve velmi
rozdílném stavu údržby. Bylo by proto vhodnější, aby cyklostezky byly udržovány jednotně
z úrovně města.
Tab. 10: Rozsah ploch k úklidu a údržbě ze strany MČ Brno-střed v roce 2017
Vozovky
Chodníky
Cyklostezky
Lokalita
(bm)
(bm)
(bm)
Masarykova čtvrť–Staré Brno
38 959
58 177
0
Staré Brno–Štýřice
47 249
42 005
5 021
Veveří–Trnitá
32 523
50 115
475
Historické jádro
15 340
27 000
0
Celkem
134 071
177 297
5 496

Parkoviště
(m2)
1 623
7 650
23 943
5 684
38 900

Pramen: Odbor životního prostředí, Úřad městské části Brno-střed (2017), pozn.: bm = běžné metry

Od prosince 2016 byl zahájen intenzivnější úklid přednádražního prostoru a ulic Nádražní
a Benešova. Intenzivní čištění podle nové koncepce probíhá 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, bez
rozlišení na dny pracovní, sváteční a roční období, ručně i strojově, horkou vodou i párou.
Iniciátory řešení dlouhodobě neuspokojivého stavu tohoto veřejného prostranství jsou město
Brno společně s městskou policií, městskou částí Brno-střed a dalšími institucemi. Dalšími
potenciálními prostory k rozšíření intenzivnějšího úklidu jsou historické centrum města
a Mendlovo náměstí.
Plochy veřejné zeleně k úklidu a údržbě, které jsou ve správě MČ Brno-střed, mají rozlohu
74,97 ha. Lze je rozdělit do pěti bloků: západ (18,8 ha), jih (18,4 ha), východ (19,1 ha), centrum
(9,3 ha) a historické jádro (9,3 ha). Ostatní rovněž zelené plochy, které vyžadují extenzivní
údržbu, mají rozlohu 126 550 m2 a nacházejí se na celém území MČ Brno-střed bez specifikace
na jednotlivé bloky.
Městská část také vymezuje prostory pro volný pohyb psů. Na území MČ Brno-střed se nachází
prostory, na kterých je povolen volný pohyb psů bez náhubku a vodítka, označené jako „výběh
pro psy“ nebo „psí výběh“, při ulicích Jílová, Zahradnická – Křídlovická a Vsetínská. V případě
celých lokalit se pak jedná o Kraví horu nad koupalištěm (vymezena informačními tabulemi)
a Psí louku v parku Lužánky. K lednu 2017 MČ Brno-střed registrovala 2 630 psů.
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Životní prostředí
Hodnocení životního prostředí jako celku lze rozdělit do několika subkategorií. Životní prostředí
je nedílnou součástí hodnocení kvality veřejných prostranství.

Obr. 30: Mapa hluku na území MČ Brno-střed přes den

Pramen: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Hlukové mapy (2007), upraveno I. Ondračka, F. Chvátal

Hlukem je výrazněji zatížen jih a východ území MČ Brno-střed, extrémně zatíženo je pak obecně
okolí nejdůležitějších (hlavních) dopravních komunikací. Mapa umístěná výše zachucuje hluk
v MČ Brno-střed přes den. Je však nutné vzít v úvahu, že se jedná pouze o zatížení hlukem
z dopravy a nikoliv např. z restauračních zařízení a výroby. Pokud by byly uvažovány i tyto
zdroje hluku, bylo by výrazně hůře hodnoceno například centrum města i jiné „živé“ ulice.
Zvyšování hladiny hluku ve venkovním prostoru má neustále rostoucí tendenci především
vlivem nárůstu automobilové dopravy. Co se týče míry účinnosti, je schopnost stromů snižovat
intenzitu hluku v ulicích poměrně malá. Je závislá na struktuře porostu, na velikosti zelených
ploch (např. šířce izolačních pásů podél komunikací), druhu olistění (množství odrazových ploch
uvnitř porostu) apod. Tlumicí účinky má i trávník. Nejúčinnější je kombinace technických
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opatření se zelení. Jedná se o protihlukové valy podél komunikací, osázené stromy a keři,
o protihlukové stěny v kombinaci s pnoucí zelení (kdy je tlumen zejména dozvuk) apod.
Z mapy imisí vyplývá opět silné zatížení veřejných prostranství na jihovýchodě území MČ Brnostřed. Konkrétně se pak jedná o historické centrum, Malý městský okruh, Mendlovo náměstí, pás
ulic od Úvozu až po Vídeňskou a frekventovanou křižovatku Poříčí/Heršpická.

Obr. 31: Mapa zatížení území MČ Brno-střed imisemi
Pramen: Lelkes, I. Verejné prostranstva města Brna, VUT v Brně 2015, upraveno I. Ondračka, F. Chvátal

Odpadové hospodářství
Na území MČ Brno-střed se nacházejí tři sběrná střediska, a to v lokalitách Plynárenská (na
bývalém parkovišti za Mosilanou), Jílová (vedle Kameny) a Veveří – Šumavská. Všechna
střediska jsou v provozu ve všedních dnech i o sobotách. V minulosti existovalo také sběrné
středisko na Vaňkově náměstí, v současnosti je tedy snaha najít za něj náhradu v oblasti
Masarykovy čtvrti.
Svoz odpadu organizuje Magistrát města Brna ve spolupráci s akciovou společností SAKO Brno,
městská část má pouze iniciační funkci. Je však možné zařídit mimořádné svozy na základě
podnětů městské části či od občanů.
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Městská část se také podílí na koncepci odpadového hospodářství, kterou připravuje
Magistrát města Brna, respektive se ke koncepci vyjadřuje. Snahou městské části v této věci je,
aby docházková vzdálenost k nádobám na separovaný sběr odpadu nepřesáhla 300 metrů
a aby místa, kde jsou nádoby umístěny, byla ozeleněna a celkově zlepšen jejich vzhled. Na území
MČ Brno-střed bylo na začátku roku 2017 umístěno celkem 965 nádob na separovaný odpad,
z toho 709 nádob (73 %) na veřejných místech. Naprostá většina neveřejných nádob se nachází
přímo v domech, jedná se tak o možnost, jak zvýšit objem separovaného odpadu (jejich svoz
však zvyšuje finanční náklady na separaci). Co se týká typu tříděného odpadu, tak 362 nádob je
určeno na papír (37 %) a dalších 347 nádob na plast (36 %), podstatně méně pak tvoří 132
nádob na barevné sklo (14 %) a 124 nádob na bílé sklo (13 %). Nejčastěji jsou nádoby
umisťovány ve dvojici papír/plast, případně ve trojici či čtveřici papír/plast/barevné sklo/bílé
sklo. V případě asi 10 stanovišť se jedná o podzemní kontejnery (nádoby umístěné pod
povrchem). Z mapy níže vyplývá, že pokrytí nádobami je poměrně dostačující. Chybí však určitý
systém v povolování a umisťování nádob, které jsou mnohdy rozmístěny poměrně chaoticky.

Obr. 32: Mapa rozmístění nádob na separovaný sběr odpadu na území MČ Brno-střed
Pramen: http://gis5.brno.cz/ags/Odpady/index.php##
Legenda: Modrá = papír, zelená = sklo, žlutá = plast, symbol odpadu = sběrné středisko
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Město Brno a tudíž i MČ Brno-střed zatím nedisponuje nádobami na bioodpad, občané mají
pouze možnost odložit jej ve sběrných střediscích.
Na území MČ Brno-střed neexistuje trvale žádná černá skládka, jednotlivé skládky však stále
vznikají a stále jsou uklízeny. V roce 2015 bylo na území městské části zlikvidováno 62 černých
skládek, v roce 2016 pak 46 černých skládek. Celkově je v posledních letech trend vzniku
černých skládek spíše klesající. Převážná většina černých skládek se nacházela na katastrálních
územích Trnitá, Staré Brno a Štýřice.
Bezpečnost
Bezpečnost na území Brna zajišťují všechny složky integrovaného záchranného systému (IZS).
Způsob řešení jednotlivých krizových situací je rozpracován v Plánu odezvy orgánů MČ Brnostřed. Tento plán je každoročně zkontrolován a dle potřeby aktualizován.
Policie ČR má pokryto území města Brna 8 obvodními odděleními, z nichž MČ Brno-střed zčásti
připadá na obvodní oddělení Brno-střed. Na území MČ je lokalizováno i Městské ředitelství
policie Brno.
Pro zjištění míry bezpečnosti na určitém území se používá index kriminality, který se vypočítá
jako počet trestných činů na 10 000 obyvatel. Statistika počtu trestných činů je dostupná na
úrovni obvodního oddělení. Index kriminality na území obvodního oddělení Brna-střed vykazuje
nesrovnatelně vyšší hodnotu, než je tomu v ostatních obvodních odděleních města. Přestože se
index kriminality meziročně snižuje, vykazuje dlouhodobě hodnotu více než 1 000, zatímco
u ostatních obvodních oddělení dosahuje hodnot kolem 250. Obdobné srovnání je s průměrem
Jihomoravského kraje a České republiky.
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Obr. 33: Index kriminality Obvodních oddělení města Brna a vyšších územních celků
za období 12/2013–11/2016 (k 30. 11.)
Pramen: www.mapakriminality.cz
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Nejvíce deliktů se v MČ Brno-střed odehrává v okolí Hlavního (železničního) nádraží, od něj
směrem k Náměstí Svobody a druhým směrem na ulicích Plotní a Dornych, dále v ulici Cejl
a v okolí. Tato koncentrace deliktů je způsobena vyšším pohybem osob v těchto prostorách
včetně sociálně vyloučených osob. Největší podíl trestných činů tvoří krádeže prosté
a majetkové činy.

Obr. 34: Počet deliktů na ulicích MČ Brno-střed v roce 2011

Pramen: Statistika Městské policie Brno, zpracoval F. Chvátal, upraveno I. Ondračka

Druhou složkou IZS, která zajišťuje bezpečnost v Brně, je Hasičský záchranný sbor ČR. Na území
MČ má sídlo Požární stanice Brno-Lidická, kde největší podíl výjezdů představuje technická
pomoc, s velkým odstupem pak požáry a dopravní nehody.
Třetí službu IZS tvoří poskytovatelé zdravotnické záchranné služby. Na území MČ se aktuálně
nenachází žádná výjezdová základna.
V době krizových stavů poskytuje pomoc rovněž Městská policie Brno, která byla zřízena v rámci
samostatné působnosti Statutárního města Brna v roce 1992. Městská policie je orgánem města,
který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly
podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Městská policie má území Brna rozděleno na osm
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revírů, z nichž každý v sobě zahrnuje jednu či více městských částí (revír). MČ Brno-střed spadá
do revíru Střed. V rámci každého revíru je minimálně jedna služebna s nepřetržitým provozem,
na území MČ je to služebna na ulici Křenová 288/4, Brno – Trnitá.

SPRÁVA MĚSTSKÉ ČÁSTI
Úřad městské části
Městská část Brno-střed je jednou z 29 částí statutárního města Brna. Území městských částí
(MČ), orgány MČ, svěřený majetek, kompetence MČ a další věci důležité pro vnitřní správu města
jsou upraveny Statutem města Brna vydaným formou obecně závazné vyhlášky.
Úřad městské části plní v oblasti samostatné působnosti obdobné úkoly jako Magistrát města
Brna. Úřad městské části vykonává státní správu (s výjimkou věcí, které patří do působnosti
zastupitelstva městské části, rady městské části a zvláštních orgánů městské části, případně
komisí), kterou podle zvláštních zákonů vykonávají obce nebo která je mu svěřena statutem.13
Úřad městské části Brno-střed zřizuje 13 odborů, které sídlí v budovách Dominikánská 2,
Měnínská 4, Husova 3, Starobrněnská 7 a Lipová 31 (Středisko pečovatelské služby). Úřední
deska se nachází na budově v Měnínské ulici.
Tab. 11: Organizační struktura a prostorové rozložení Úřadu MČ Brno-střed
Počet oddělení

Pracoviště

Počet
zaměstnanců

Oddělení sekretariát starosty
Oddělení vnějších vztahů

Dominikánská 2

6

–

Dominikánská 2

8

Odbor právní a
organizační

Oddělení právní
Oddělení přestupkové
Oddělení personální a mzdové

Dominikánská 2

24

Odbor matrika

Oddělení matrika
Oddělení zvláštní matrika

Odbor
Kancelář
starosty a
vnějších vztahů
Kancelář
tajemníka

Odbor
informatika
Odbor
ekonomický

Oddělení informační správy
Oddělení podatelny
Oddělení účtárna
Oddělení financování a rozpočtu
Oddělení nájmu bytů a
nebytových prostor
Odbor bytový
Oddělení právní a správy
pohledávek
Odbor investiční
Oddělení investic
a správy
Oddělení správy bytových domů
bytových domů
Oddělení správy budov

Dominikánská 2 – dvorní
Husova 3 (oddělení zvláštní
matrika)
Dominikánská 2
Měnínská 4 (podatelna)

37
13

Dominikánská 2 – dvorní

10

Dominikánská 2 – dvorní

17

Dominikánská 2 – dvorní
Měnínská 4 (vrátný)

27

V příloze č. 2 statutu jsou uvedeny městské části, které pro jiné městské části vykonávají činnosti v
oblasti přenesené působnosti. Úřad MČ Brno-střed zajišťuje státní správu na úseku vnitřních věcí-matriky
pro MČ Brno-Bohunice, Brno-Starý Lískovec, Brno-Nový Lískovec, Brno-Bosonohy, Brno-Kohoutovice a na
úseku civilní ochrany pro MČ Brno-Bohunice, Brno-Starý Lískovec, Brno-Nový Lískovec. Městská část
Brno-střed dále vykonává pečovatelské služby a centra denních služeb pro území MČ Brno-Bohunice,
Brno-Starý Lískovec, Brno-Nový Lískovec, Brno-Bosonohy, Brno-Kohoutovice (část území MČ Brno-střed
naopak pokrývá MČ Brno-Žabovřesky, Brno-sever a Brno-Židenice).
13
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Odbor

Počet oddělení

Pracoviště

Počet
zaměstnanců

Odbor sociální a
zdravotní

Oddělení péče o dospělé
Oddělení sociálně-právní
ochrany dětí
Oddělení pečovatelské služby

Měnínská 4
Lipová 31 (oddělení
pečovatelské služby)
+ DPS Křenová 39,
Zderadova 5, Libušina tř. 8,
Kosmonautů 23

47*

Starobrněnská 7

8

Měnínská 4
Dominikánská 2 – dvorní
(rybářské lístky,
zemědělství, myslivost)

15

Odbor školství,
Oddělení technicko-ekonomické
sportu, kultury a
Oddělení organizační právní
mládeže
Oddělení péče o veřejnou zeleň
Odbor životního
Oddělení odpadového
prostředí
hospodářství
Oddělení čistoty komunikací
Oddělení územního řízení
Oddělení stavebního řádu
Stavební úřad Oddělení reklam a jiných staveb
dočasných
Oddělení právní a organizační
Oddělení dopravy
Odbor dopravy a
Oddělení ochodu
majetku
Oddělení majetku
Oddělení v nitřního auditu a
–
kontroly
13
32

Měnínská 4
Dominikánská 2 – dvorní
(speciální stavební úřad)

30

Dominikánská 2 – hlavní,
dvorní
Zelný trh (správa trhu)

19

Dominikánská 2

2

–

263

Pramen: www.brno-stred.cz, * odbor měl na podzim 2016 dle údajů vedoucí odboru 69 pracovníků.

V říjnu 2016 provedli vedoucí jednotlivých odborů úřadu městské části zhodnocení situace
jednotlivých pracovišť. U některých odborů bylo zmiňováno nedostatečné personální obsazení.
Vedoucí většiny odborů oceňují dobré vztahy na pracovišti a zkušený tým. Fluktuaci
zaměstnanců zmiňují vedoucí Odboru bytového a Odboru sociálního a zdravotního.
Určitou komplikací pro činnost některých odborů je roztříštěnost mezi více pracovišť. Prostory,
v nichž některé odbory působí svými kapacitami a zázemím nedostačují. S nedostatečným
zázemím pro činnost se nejvíce potýká nejpočetnější odbor sociální a zdravotní, jehož agenda je
značně specifická. Umístění většiny archivu stavebního úřadu mimo jeho sídlo na několika
místech. Oddělení matrika není bezbariérové, přitom jde o oddělení velmi často navštěvovaném
rodiči s kočárky a staršími spoluobčany.
Hospodaření městské části
Městská část Brno-střed hospodaří s majetkem svěřeným statutárním městem Brnem. Rozsah
majetku je opět vymezen statutem. Na prvním místě jde o pozemky a budovy škol a školských
zařízení zřizovaných městskou částí – celkem jde o cca 40 budov a téměř 140 pozemků o celkové
výměře 17,3 ha. Druhým rozsáhlým majetkovým souborem jsou obytné domy a související
pozemky – celkem jde o 59 budov a 86 pozemků o celkové výměře 37,9 ha. Dále je městské části
svěřeno dalších 1 323 parcel. Na nich se nachází 24 objektů – jde zejména o budovy úřadu
městské části a o další stavby občanské vybavenosti.
V roce 2015 činila aktiva MČ 2 447 mil. Kč. 1 701 mil. Kč z toho tvořily stavby (70 %). Cizí zdroje
tvořily 7,8 %.
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Rozpočtová bilance
Městská část Brno-střed hospodařila v posledním desetiletí s ročními částkami převážně ve výši
400–500 milionů Kč. V několika letech se projevil vliv buď finančních převodů, či větších
investic. Od roku 2006 byla bilance příjmů výdajů 7x kladná a 4x záporná. Celkově je
hospodaření městské části za toto období přebytkové. V roce 2015 se projevuje výpadek příjmů
z hazardu po jeho plošném zrušení. Opětovný nárůst příjmů v roce 2016 je spojen s růstem
daňových příjmů. Významnou a kolísající složkou daňových příjmů je daň z vedlejší hospodářské
činnosti.

Obr. 35: Vývoj příjmů a výdajů Městské části Brno-střed v období 2006–2016
Pramen: Závěrečné účty Městské části Brno-střed, www.brno-stred.cz – Rozklikávací rozpočet 2016.

Struktura příjmů
Struktura příjmů i výdajů městské části je poměrně proměnlivá.
Nejvýznamnější částí rozpočtových příjmů jsou přijaté transfery tvořící cca 75–80 % celkových
příjmů. 2/3 těchto transferů tvoří dotace z rozpočtu města Brna (cca 220 mil. Kč), kolem 60 mil.
Kč je příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy a další související činnosti. Výrazně
proměnlivou částí přijatých transferů jsou převody z vlastních fondů hospodářské činnosti. Tato
činnost souvisí zejména s bytovým hospodářstvím.
Daňové příjmy v posledních 6 letech tvořily 18,4 % příjmů městské části. Vedle daně z příjmů
právnických osob za obce jde zejména o příjmy z místních poplatků. V intervalu 25–30 mil. Kč se
pohybuje příjem z nejvýdělečnějšího poplatku, kterým je poplatek za využívání veřejného
prostranství. Vybraná částka se pohybuje kolem 30 mil. Kč ročně. Poplatek ze vstupného
v posledních 15 letech klesal až pod 5 mil. Kč. V roce 2016 bylo ale vybráno téměř 6,8 mil. Kč.
Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) má městská část v minimální výši. U nedaňových
příjmů dochází v posledních letech k setrvalému poklesu. V roce 2011 se podílely na příjmech
14,5 %, v roce 2016 to bylo pouze 2,6 %. Dvěma hlavními zdroji nedaňových příjmů jsou příjmy
z pronájmu majetku a příjmy z vlastní činnosti.
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Obr. 36: Vývoj struktury příjmů Městské části Brno-střed v období 2011–2016
Pramen: Závěrečné účty Městské části Brno-střed, www.brno-stred.cz – Rozklikávací rozpočet 2016.

Rozbor vybraných příjmů v období 2001–2015
Následující text čerpá z detailní analýzy rozpočtových příjmů zpracované v roce 2015 za období
2001 až 2014 I. Ondračkou ve spolupráci s F. Chvátalem. V rámci analýzy byly sledovány daňové
příjmy (mimo správní poplatky, které jsou považovány za příjem související s výkonem státní
správy v přenesené působnosti) a dále neinvestiční příspěvek MMB (především neúčelová
dotace pro MČ a neinvestiční účelové dotace související s veřejným prostranstvím). Byla
pominuta daň z příjmů právnických osob za obce, protože je současně i výdajem MČ a nemá na
rozpočet vliv. Analýza využívá data závěrečných účtů MČ, aktualizace rozpočtu 2014 a rozpočtu
2015. Všechny finanční údaje jsou uvedeny v tis. Kč.
300 000
282 039

272 008
250 000
230 760
200 000
194 866

259 297

203 683

201 686

150 000
100 000
DAŇ PŘÍJMY VČ. HAZARDU A PŘÍSPĚVKU MMB
50 000

DTTO vč. hazardu a s inflací

0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Obr. 37: Vývoj daňových příjmů MČ Brno střed a neinvestičních příspěvků MMB
Pramen: Závěrečné účty a rozpočty Městské části Brno-střed

Vývoj daňových příjmů MČ Brno střed a neinvestičních příspěvků MMB má vyrovnaný
charakter, výraznějším způsobem se do něj promítá jen omezení hazardu (bude rozebráno dále).
Příjmy mají převážně dotační nebo poplatkový charakter – nepromítají se do nich změny
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ekonomické situace (např. hospodářský růst před rokem 2009 a následný propad příjmů
veřejných rozpočtů). Hlavní ekonomickou změnou byl zákaz hazardu, v důsledku kterého
poklesly příjmy o 40 mil. Kč (v c. ú. 2015). Na výraznějším plusovém výkyvu příjmů v roce 2011
se podílel souběh příjmů z hazardu a ostatních příjmů.
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Obr. 38: Vývoj příjmů z hazardu v období 2001–2015
Pramen: Závěrečné účty a rozpočty Městské části Brno-střed
250 000

232 096

227 244

214 273

200 000
208 920
150 000

201 686

175 849
166 273

100 000
50 000

DAŇ PŘÍJ. (bez haz a spr. popl.) +MMB
DAŇ PŘÍJ. s inflací

0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Obr. 39: Vývoj příjmů v období 2001–2015 bez započítání hazardu
Pramen: Závěrečné účty a rozpočty Městské části Brno-střed

Po vyjmutí příjmů z hazardu mají příjmy MČ v této oblasti po započítání inflace stabilizovaný
trend. V rámci tohoto trendu je skryt mírný nárůst neúčelové dotace MMB a účelových
neinvestičních dotací a souběžný mírný pokles daňových poplatků
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Obr. 40: Vývoj podílu poplatků a neúčelových dotací MMB
Pramen: Závěrečné účty a rozpočty Městské části Brno-střed

V případě objemů vybraných poplatku došlo k mírnému snížení vybraných finančních částek, při
započítání inflace se v roce 2015 jedná o 43% pokles oproti roku 2001
Vývoj v oblasti příjmů z poplatků ze záborů veřejného prostranství je nutno dát do souvislosti s
financováním údržby těchto prostranství, reálným stavem, ekonomickou situací zúčastněných
subjektů a následně formulovat variantní možnosti jednotlivých strategií.
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Obr. 41: Vývoj příjmů z poplatků (ovzduší, veřejná prostranství, vstupné, rekreace, psi)
Pramen: Závěrečné účty a rozpočty Městské části Brno-střed
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Obr. 42: Vývoj objemů jednotlivých druhů poplatků
Pramen: Závěrečné účty a rozpočty Městské části Brno-střed

Při pohledu na vývoj poplatků je zřejmý postupný pokles poplatků ze vstupného a rozkolísanost
poplatků za užívání veřejných prostranství (což je dáno charakterem tohoto poplatku.
K největšímu relativnímu nárůstu došlo o poplatku z ubytovací kapacity.
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Dotace dle plochy veřejné zeleně

Obr. 43: Nominální vývoj jednotlivých druhů neúčelové dotace MMB
Pramen: Závěrečné účty a rozpočty Městské části Brno-střed

Objem neúčelové dotace MMB pro MČ se postupně zvyšoval z 95,3 mil. Kč v roce 2002 na 138,4
Mil. Kč v roce 2015. Tento růst nicméně zhruba odpovídá inflačnímu vývoji. Největšího nárůstu
dosáhly dotace dle počtu žáků a dotace dle počtu obyvatel.
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Struktura výdajů
Podíl běžných (provozních) výdajů na celkových výdajích činí v průměru necelých 80 %. Podíl
kapitálových investičních výdajů je rozkolísaný a odráží získané dotace na realizaci investičních
projektů. Nejvyššího podílu (38 %) dosáhly v roce 2014, naopak v roce 2011 tvořily investice
pouze 10 % výdajů.

Obr. 44: Vývoj struktury výdajů Městské části Brno-střed v období 2011–2016
Pramen: Závěrečné účty Městské části Brno-střed, www.brno-stred.cz – Rozklikávací rozpočet 2016.

V případě provozních výdajů připadala v letech 2011–2015 více než čtvrtina výdajů na
personální výdaje realizované oddělením personálním mzdovým. Na úrovni 90–100 mil. Kč se
pohybují provozní výdaje odboru životního prostředí – jde zejména o výdaje na čištění a zimní
údržbu komunikací (cca 35 mil. Kč), na úklid a údržbu chodníků a parkovišť (cca 20–25 mil. Kč)
a na péči o zeleň (cca 20–25 mil. Kč). Třetí největší podíl běžných výdajů je spojeno s odborem
školství. Většina z částky výdajů odboru připadá na příspěvky školským organizacím. Příspěvek
Kulturnímu a vzdělávacímu středisku „U Tří kohoutů“ se pohybuje na úrovni 14 mil. Kč.
Poměrně vysoký podíl běžných výdajů ekonomického odboru je tvořen účetními operacemi, kdy
je zde zapojen zisk z vedlejší hospodářské činnosti. Výdaje odboru investičního a správy
bytových domů jsou využívány zejména na provoz bytového hospodářství. Různým neziskovým
organizacím působícím v městské části poskytla MČ v roce 2015 drobné dotace (v řádu několika
málo desítek tisíc Kč) v celkové výši 1, 07 mil. Kč. Většina výdajů na sport a kulturu totiž směřuje
do financování vlastních zařízení.
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Obr. 45: Struktura běžných výdajů Městské části Brno-střed dle odborů Úřadu MČ (průměr
2011–2015)
Pramen: Závěrečné účty Městské části Brno-střed
Pozn.: Názvy odborů odpovídají hodnocenému období. Od roku 2016 jsou mírně odlišné.

Kapitálové výdaje jsou z hlediska rozdělení mezi odbory výrazně selektivní. 5 odborů dokonce
nevykázalo v posledních 5 letech žádné výdaje tohoto typu.
V oblasti kapitálových (investičních) výdajů silně dominuje odbor investiční a správy bytových
domů, který investuje do rekonstrukcí městského bytového fondu, případně buduje i nové
nemovitosti typu domů s pečovatelskou službou. Průměrně v období 2001–2015 ročně
investoval částku ve výši 88 mil. Kč. Investice se meziročně významně lišily. V roce 2014 např.
přesáhly 170 mil. Kč, v roce 2011 činily 36 mil. Kč.
Investice Odboru školství, kultury a mládeže souvisí většinou se spolufinancováním dotačních
projektů (např. zateplování budov škol), jinak jde o pořízení různého vybavení škol v řádu
statisíců. Kapitálové výdaje Odboru životního prostředí směřují na rekonstrukce parků,
veřejných prostranství a dětských hřišť.
Městská část má celkově velmi omezené vlastní finanční prostředky, které by mohla využít na
investiční aktivity. U větších investic vždy musí získat účelovou finanční podporu od města Brna.
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Obr. 46: Struktura kapitálových výdajů Městské části Brno-střed dle odborů Úřadu MČ
(průměr 2011-2015)
Pramen: Závěrečné účty Městské části Brno-střed
Pozn.: Názvy odborů odpovídají hodnocenému období. Od roku 2016 jsou mírně odlišné.

Komunikace a spolupráce
Městská část každý měsíc vydává zpravodaj s aktuálními praktickými informacemi týkajícími se
života v městské části i s dalšími zajímavostmi. Občané jsou informováni pomocí webových
stránek i facebooku. Pravidelnou součástí zasedání zastupitelstva MČ jsou vždy v 17:00 hodin
„hovory s občany“. Každý občan se zde může aktivně ptát na to, co ho zajímá, případně vznášet
další podněty a nápady. Dle potřeby probíhají veřejné debaty na různá témata: zavádění
rezidentního parkování, úpravy parků a dětských hřišť (Obilný trh, Křídlovická, Mendlovo
náměstí, park u letohrádku Mittrovských, park Dvorského, Kraví hora) apod.
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A.2 VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST
SWOT ANALÝZA
SWOT analýza obsahuje souhrn silných a slabých stránek vyplývajících z charakteristiky MČ
a identifikace vnějších vlivů.
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Obyvatelstvo


Obyvatelstvo

Nadprůměrný
počet
vysokoškolsky 
vzdělaných obyvatel a nízký podíl obyvatel 
se základním vzděláním ve srovnání s ČR


Bydlení

Bydlení



Velký zájem o bydlení
městských bytech
Rozsáhlý bytový fond

Pokles počtu obyvatel MČ od roku 2014
Stárnutí obyvatelstva
Nižší počet narozených dětí přihlášených
k trvalému pobytu v MČ od roku 2010

v nabízených









Nízká rychlost procesů v oblasti bytové
politiky a tudíž některé neobsazené byty
Nedostatečná nabídka bytů na trhu
Vysoké ceny jak nájmů, tak bytů celkově
vzhledem ke kupní síle obyvatel
Nevyjasněná budoucnost další privatizace
Problémy
s nájemníky
v sociálně
vyloučených lokalitách
Chybějící nástroje pro pomoc seniorům ve
velkých bytech, které nejsou schopni platit
Poškozování nově opravených bytů
neukázněnými nájemníky, především ve
vyloučených lokalitách

Sociální infrastruktura

Sociální infrastruktura











Podpora volnočasových aktivit, pořádání
tradičních akcí pro děti, rodiny s dětmi a
seniory
Fungující kluby seniorů
Zapojení MČ do komunitního plánování
Vysoké pracovní nasazení pracovníků
sociální péče i přes nevyhovující
prostorové, finanční a psychohygienické
podmínky na odboru
Komplexní podpora aktivního stárnutí
seniorů včetně nabídek dobrovolnické
činnosti







Nevyhovující technický stav budov
příspěvkových organizací, zejména škol
Omezená dostupnost některých hřišť
z důvodu jejich ničení
Rozostřování hranic sociálně vyloučených
lokalit a šíření sociálně-patologických jevů,
zejména návykových látek
Činnost některých oddělení Odboru
sociálního a zdravotního nedosahuje
zákonem daných standardů kvality
Nedostatečné prostory Odboru sociálního
a zdravotního
Hranice pečovatelské služby nekopírují
hranice MČ a MČ Brno-střed se nedostává
ke všem obyvatelům své MČ

Doprava



Rozvinutá MHD, která je začleněna do IDS Doprava
Jihomoravského kraje
 Tranzitní doprava projíždějící přes centrum
Dvě cyklistické trasy nadregionálního
města
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významu podél dvou hlavních řek

Existence prohlídkových tras historickým 
centrem města




Lokální ekonomika
podnikání




a

podmínky

Nedostatek parkovacích míst
Téměř neexistující systém parkovišť typu
Park and Ride (P+R)
Nepropojená síť cyklistických a pěších tras
skrze celé území MČ
Neexistující cyklistické přejezdy na
páteřních cyklistických trasách
Nevyhovující stav některých chodníků a
pěších stezek (bezbariérovost)

pro Lokální ekonomika
podnikání

Ekonomika založená na službách

Postupná revitalizace lokalit brownfields
Poměrně vysoký koeficient saturace celkové 
prodejní plochy i prodejní plochy potravin


a

podmínky

Nejvyšší nezaměstnanost ze všech
městských částí Brna
Nedořešená situace kolem tzv. Jižního centra
Velké množství lokalit brownfields na
jihovýchodě území MČ Brno-střed

Veřejný prostor a územní rozvoj

Veřejný prostor a územní rozvoj









Prstenec parků kolem historického centra
města
Hlavní rezidentní oblasti MČ Brno-střed
(západ a sever) relativně málo zatíženy
hlukem a imisemi
Intenzivnější
úklid
přednádražního
prostoru a ulic Nádražní a Benešova
Vymezení dostatečného množství prostor
pro volný pohyb psů







Náměstí mimo historické centrum
významně zatížena dopravou
Nábřeží Svratky a Svitavy víceméně
vyloučená z veřejného života
Fragmentované plochy veřejné zeleně,
často velmi malé a nenavazující na sebe
Jižní a východní část území MČ Brno-střed
silně zatížená hlukem a imisemi,
nepříznivé mikroklima
Nadprůměrný index kriminality, především
na jihovýchodě území
Neexistující sběrné středisko v lokalitě
Masarykovy čtvrti

Správa městské části

Správa městské části








Dobré vztahy na pracovištích úřadu
Zkušení pracovníci
Kvalitní rozpočtové hospodaření
Kvalitní informování občanů




Omezené prostory některých pracovišť
úřadu a roztříštěnost pracovišť
Některá
pracoviště
úřadu
nejsou
bezbariérová
Omezené investiční prostředky

PŘÍLEŽITOSTI
Obyvatelstvo





HROZBY
Obyvatelstvo

Gentrifikace středu města a zanedbaných 
lokalit
Zvýšení zájmu mladých rodin a nových
obyvatel o život v centrální části Brna

Bydlení

pro

Zhoršené podmínky jako životní prostředí,
nedostatek parkovacích míst a drahé
bydlení atp. jako důvod pro odliv obyvatel
z některých částí území.

Bydlení

Využití dotačních prostředků na sociální 
bydlení
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Zájem investorů o investice do bydlení

Sociální infrastruktura

Sociální infrastruktura










Využití dotačních prostředků na rekonstrukci
školních a dalších budov příspěvkových
organizací MČ
Zvýšená podpora mezigeneračního a
sdíleného bydlení
Podpora výstavby sociálního bydlení a
bydlení pro seniory
Zvyšování informovanosti obyvatel o
potřebách sociálních služeb
Zvyšování nabídky volnočasových aktivit

Doprava








Doprava

Zrychlení výstavby klíčových dopravních 
komunikací (Velký městský okruh, dálnice
D43, zkapacitnění dálnice D1)
Zvyšující se zájem o nemotorovou dopravu 
(cyklo a pěší doprava) a MHD
Rozvoj bikesharingu (systém sdílení kol)
Spuštění systému rezidentního parkování,
přijetí systému ze strany obyvatel

Lokální ekonomika
podnikání






Nepřipravenost škol na přesun žáků ze
základních na střední školy, snižující se
počet dětí v MŠ a na 1. stupni ZŠ
Nedostatečné zajištění sociálních a
zdravotních služeb v souvislosti se
stárnutím obyvatel
Zvyšující se počet sociálně-patologických
jevů
Nedostačující zajištění sociální péče
z důvodu neřešení nevyhovujících prostor
a počtu pracovníků Odboru sociálního a
zdravotního

a

podmínky

Neustálé odklady definitivního řešení
přesunu/nepřesunu Železničního uzlu
Brno, dokončení VMO a polohy D 43
Nadále se zvyšující míra automobilizace
v brněnské aglomeraci

pro Lokální ekonomika
podnikání


Rozvoj znalostní ekonomiky
Rozvoj coworkingových center
Potvrzení zastavení úbytku (či dokonce 
potvrzení obratu) prodejní plochy
v historickém centru města


a

podmínky

Neochota investorů revitalizovat lokality
brownfields
Odliv maloobchodu z centra města
v důsledku
zvýšené
konkurence
obchodních center na okraji města
Postupné omezování veletržní aktivity/
turistiky v důsledku rozvoje informačních
technologií a komunikace skrze ně

Veřejný prostor a územní rozvoj

Veřejný prostor a územní rozvoj









Zvyšující se participace veřejnosti na
využívání veřejného a poloveřejného
prostoru a plánování jeho změn
Obecná tendence k „ozeleňování měst“
Zájem obyvatel o údržbu veřejného a
poloveřejného prostoru před jejich domy
Zvyšující se množství separovaného
odpadu





Úbytek veřejného prostoru, resp. úbytek
otevřenosti veřejného prostoru
Úbytek zeleně
Zhoršující se objektivní i subjektivní pocit
bezpečí
Nedostatek osob na veřejně prospěšné
práce (úklid a údržba veřejných
prostranství a veřejné zeleně)

Správa městské části

Správa městské části








Posílení neúčelových příjmů
Posílení neúčelové dotace z města Brna
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Nárůst administrativy
Zvýšení počtu problematických klientů
Stagnace dotace z města Brna
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KOMPETENČNÍ VAZBY NA MĚSTO DLE STATUTU
Kompetence Městské části Brno-střed jsou zakotveny ve Statutu města Brna, který byl vyhlášen
v podobě obecně závazné vyhlášky č. 20/2001. Poslední aktualizace proběhla v listopadu 2016
vyhláškou č. 12/2016.
Níže obsažený přehled kompetencí městské části stručně zachycuje a třídí činnosti v samostatné
působnosti. Pro názornost jsou formulace zestručněny či zobecněny. Pro dohledání doslovného
znění působnosti jsou vždy uvedeny příslušné články statutu. Jednotlivé činnosti MČ jsou
v posledním sloupci označeny typem působnosti:






činnosti „realizační“, kde MČ s větší, či menší volností přímo koná,
činnosti „spolupráce“, kde se MČ podílí na nějakém řešení, resp. má možnost se zapojit,
činnosti „rozhodovací“, kdy MČ vydá souhlas, závazné stanovisko v konkrétní
záležitosti apod.,
činnosti „vyjadřovací“ (směřované zejména k dokumentům a záměrům města Brna),
činnosti „správní“ zahrnující spíše procesní a administrativní záležitosti.

Oblast
Článek
působnosti
Územní
rozvoj a
výstavba
Hosp. rozvoj,
regenerace a
prop. města,
evr. projekty

Tvorba a
ochrana
životního
prostředí

Finance a
rozpočet

18

20

22

24

Působnost
Zpracovávání programu rozvoje městské části
Vyjadřování se ke strategickým dokumentům rozvoje města Brna,
k projednávaným územněplánovacím dokumentacím a
územněplánovacím podkladům pořizovaným městem, k investičním
akcím financovaným z rozpočtu města na území MČ
Výkon funkce investora u akcí MČ a akci z pověření města
Spolupráce na přípravě a realizaci propagace a prezentace města,
na podpoře rozvoje cestovního ruchu, při tvorbě podmínek pro
podporu podnikání, při přípravě, realizaci a monitoringu projektů
podporovaných z fondů EU
Tvorba a realizace koncepce péče o životní prostředí MČ
Zabezpečení provozu sběrných středisek odpadů
Vyjadřování se ke koncepci odpadového hospodářství města,
místům a systém sběru odpadu apod.
Koordinace subjektů při řešení ekologických problémů v MČ
Vydávání závazných stanovisek k záměrům místního významu
Správa ploch zeleně veřejné a omezeně přístupné na území MČ
kromě parků Lužánky, Tyršův sad, Koliště (část u Domu umění),
Denisovy sady, Studánka, Špilberk a kromě uličních stromořadí
Údržba volných neudržovaných ploch na území městské části
Vydávání souhlasu k asanaci dřevin a zabezpečování jejich asanaci
na plochách ve správě MČ
Dohled nad prováděním údržby ploch zeleně všech vlastníků
pozemků na území MČ (ve spolupráci s městskou policií)
Evidence ploch veřejné a omezeně přístupné zeleně v MČ
Zřizování výběhů pro psy
Vyjadřování se k posuzování vlivů na životní prostředí
Řešení odpadů vznikajících z vlastní činnosti MČ
Sestavování/schvalování rozpočtu, rozpočtového výhledu,
závěrečného účtu, účetní závěrky apod.
Vedení a předávání účetních podkladů pro účetnictví města
Zřizovaní fondů a hospodaření s nimi

71

Typ
působnosti
realizační
vyjadřovací
realizační
spolupráce
realizační
realizační
vyjadřovací
realizační
rozhodovací
realizační
realizační
rozhodovací
realizační
správní
realizační
vyjadřovací
realizační
správní
správní
správní
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Oblast
Článek
působnosti

Majetek

26

Bydlení

28

Doprava a
silniční
hospodářství

30

Technické
sítě

32

Vodní
hospodářství
Zemědělství
Lesní hosp.

34
36
38

Informatika

40

Vnitřní věci

42

Typ
působnosti
Metodické řízení a kontrola právnických osob zřizovaných MČ
správní
Vymáhání pohledávek města vzniklých v souvislosti s činností MČ
správní
Kontrola dotací poskytnutých z rozpočtu městské části
správní
Stanoviska k žádostem o povolení provozování loterií apod.
vyjadřovací
Vedení evidence a účetnictví a správa majetku města svěřeného MČ
správní
Zajištění ekonomického využití svěřeného majetku
realizační
Poskytování informací a podkladů městu Brnu
správní
Pronajímání bytů v domech svěřených MČ, vedení evidence
realizační
Správa a údržba bytového fondu, rozbory potřeb bydlení a stavu
realizační
bytového fondu svěřeného majetku
Pronajímání nebytových prostor v domech svěřených MČ
realizační
Realizace půdních vestaveb a nástaveb v domech svěřených MČ
realizační
Uzavírání smluv k převodu vlastnictví bytů a nebytových prostor
správní
Zpracování žádostí o státní dotace na podporu bydlení
realizační
Výstavba bytů s pomocí státní dotace
realizační
Vyjadřování se ke koncepčním záměrům a spolupráce na koncepci
vyjadřovací
rozvoje v oblasti dopravy
Vyjadřování se k ročnímu plánu oprav a údržby místních
vyjadřovací
komunikací
Podílení se na realizaci oprav a údržby místních komunikací
realizační
Čištění vozovek komunikací
realizační
Zimní údržba vozovek místních komunikací mimo základní
realizační
komunikační systém
Čištění a zimní údržbu na chodnících a ost. dopravních plochách
realizační
Vyjadřování se k organizaci individuální dopravy a MHD
vyjadřovací
Udělování souhlasu ke zvláštnímu užívání MK
rozhodovací
Povolování výjimek pro vjezd do nízkoimisní zóny
rozhodovací
Vydávání a evidence parkovacích dokladů pro rezidenty
správní
Výkon práv a povinností k veřejně přístupným účelovým
správní
komunikacím a dopravním plochám (dle záměrů města)
Zabezpečení vybavení zastávek MHD
realizační
Vyjadřování se ke koncepci technických sítí v městě, jejich
vyjadřovací
obnově a výstavbě
Spolupráce na koordinaci oprav komunikací místního významu s
spolupráce
opravami a výstavbou technických sítí
Spolupráce při provádění hodnocení stavu technických sítí a
spolupráce
zodpovědnost za řádný technický stav a funkci svěřených sítí
Vyjadřování se k návrhu rozvojových koncepcí energetických
vyjadřovací
systémů týkajících MČ
Správa svěřených drobných vodních toků
realizační
Nouzové zásobování vodou při lokálním nedostatku pitné vody
realizační
Evidence psů
správní
Návrh využití lesů v majetku města na území MČ
vyjadřovací
Provoz informačního systému MČ ve vazbě na IS města Brna
správní
Tvorba a správa svých WWW prezentací
realizační
Poskytování údajů do datové základny ISMB a její využívání
správní
Příprava návrhů na provádění územních změn
vyjadřovací
Podávání návrhů na pojmenování ulic a veřejných prostranství vyjadřovací
Působnost
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Oblast
Článek
působnosti

Působnost

Typ
působnosti
správní
správní
správní
správní
realizační
správní

Archivnictví
Zahraniční a
regionální
vztahy

44

Vedení úřední desky úřadu městské části
Zajištění místních referend
Agenda evidenčních čísel příslušných staveb
Úkony související s užívání znaku a vlajky městské části
Technicko-hospodářské zabezpečení orgánů MČ
Ukládání písemnosti zrušených právnických osob a zařízení MČ

46

Navazování kontaktů s obdobnými územními celky v zahraničí

realizační

Kultura

48

realizační
realizační
realizační
realizační

Památková
péče

50

Koordinace a tvorba podmínek pro kulturní činnost na území MČ
Vedení kroniky
Zřizování a správa kulturních zařízení místního významu.
Péče o svěřené kulturní památky
Vyjadřování se k návrhu na prohlášení věci ve vlastnictví města,
nacházející se na území městské části za kulturní památku
Podněty městu k nutným opatřením a k ochraně bezprostředně
ohrožených kulturních památek
Spolupráce s městem na tvorbě podmínek pro podporu zdraví
obyvatel a pro zajištění zdravotní péče o občany
Vyjadřování se k síti zdravotnických služeb a jejím změnám
Úkoly k zajištění zdravotnické činnosti za mimořádných situací
Zajištění pohřbů osob ve smyslu zvláštních předpisů

Zdravotnictví

52

Ochrana
veřejného
zdraví

54

Sociální
péče

56

Školství

60

Mládež,
tělovýchova,
sport a
rekreace

62

Spolupráce s městem při zabezpečování a usměrňování péče o
vytváření zdravých životních podmínek

vyjadřovací
vyjadřovací
spolupráce
vyjadřovací
realizační
realizační
spolupráce

Spolupráce s městem na tvorbě předpokladů pro kulturní,
spolupráce
sportovní či jinou zájmovou a vzdělávací činnost dětí
Spolupráce s městem při zapojení seniorů a zdravotně
postižených osob do kulturního a společenského života a při
spolupráce
řešení otázek jejich bydlení
Správa zařízení sociálních služeb místního významu
realizační
Výkon terénní a ambulantní sociální služby (pečovatelská služba,
realizační
denní stacionáře, centra denních služeb) a pobytové soc. služby14
Zřizování škol a školských zařízení (se souhlasem města)
realizační
Provoz zřizovaných škol a školských zařízení
realizační
Návrh spádových obvodů pro základní školy v MČ
vyjadřovací
Rozhodování o přijetí opatření na základě výsledků České školní
realizační
inspekce ve zřizovaných školách nebo školských zařízeních
Podpora rozvoje sportu a konání sportovních akcí místního
realizační
významu
Podpora zájmové činnosti dětí a mládeže v oblasti volného času
realizační
Vytváření podmínek pro optimální využití svěřeného školského
realizační
majetku občany městské části v době mimo vyučování
Správa a provoz svěřených sportovních a sportovně-rekreačních
realizační
zařízení

MČ Brno-střed vykonává sociální služby (pečovatelskou službu a centra denních služeb) pro většinu
území MČ Brno-střed (severozápadní část území zajišťuje MČ Brno-Žabovřesky, Jihovýchodní část MČ
Brno-Židenice; severovýchodní část MČ Brno-sever), MČ Brno-Bohunice, Brno-Starý Lískovec, Brno-Nový
Lískovec, Brno-Bosonohy a Brno-Kohoutovice.
14
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Oblast
Článek
působnosti

Živnostenské
podnikání
Pozemkové
úpravy

64
66

Požární
ochrana

68

Obrana a
bezpečnost

70

Městská
policie

72

Kontrola

74

Působnost

Typ
působnosti

Předkládání projektů pro získání finančních prostředků na
činnost dětí, mládeže a pro oblast tělovýchovy a sportu
Návrh lokalit pro zpracování tržního řádu včetně jejich změn
Návrh zákazu reklamy na území MČ včetně jejich změn

vyjadřovací
vyjadřovací

Účast na řízení o pozemkových úpravách prováděných v MČ

správní

realizační

Zřizování jednotky sboru dobrovolných hasičů městské části a
realizační
zajištění jejího vybavení a akceschopnosti
Péče o členy jednotky sboru dobrovolných hasičů městské části
realizační
(náhrada výdělku, zdravotní prohlídky, odborná příprava)
Výstavba a údržba objektů požární ochrany a požárněrealizační
bezpečnostních zařízení, zdrojů vody pro hašení požárů
Zpracování stanovené dokumentace požární ochrany
realizační
Spolupráce s jinými MČ k zabezpečení požární ochrany
spolupráce
Organizace preventivně-výchovné činnosti
realizační
Zřizování ohlašovny požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár realizační
Zpracování podkladů pro vydání obecně závazných vyhlášek
správní
města Brna na úseku požární ochrany
Zajištění připravenosti na mimořádné události a podílení se na
realizační
provádění záchranných a likvidačních prací a na ochraně obyv.
Oprávnění zřizovat zařízení civilní ochrany
realizační
Zajištění provozu úložišť materiálu civilní ochrany
realizační
Podílení se orgánů MČ na připravenosti správního obvodu MČ na
realizační
řešení krizových situací dle požadavků starosty MČ
Spolupráce s Městskou policií Brno při řešení bezpečnostní
spolupráce
situace MČ
Kontrola v jednotlivých oblastech činnosti MČ, kontrola
správní
zřizovaných organizací
Kontrola fyzických a právnických osob v rozsahu daném
správní
vyhláškami města Brna
Vedení ústřední evidence stížností a petic
správní
Zavedení, udržování a ověřování vnitřního kontrolního systému
správní
Výkon veřejnosprávní kontroly podle zvláštních předpisů
správní

Nejvýznamnější realizační kompetence má MČ v oblasti životního prostředí, bydlení, dopravy,
školství a sociální péče. Všechny kompetence MČ je nicméně nutné vnímat jako svěřené, resp.
odvozené, od komplexní správy města v režii Statutárního města Brna.
Městská část má do péče svěřenu významnou část majetku města Brna nacházejícího se na
území městské části. Pečuje o veřejná prostranství a o zeleň (s několika výjimkami větších
parků), zajišťuje úklid a podílí se na opravách a údržbě místních komunikací. Dále se stará o
bytový fond zahrnující cca 300 domů a 4 400 bytů a zajišťuje pronájem těchto bytů. Z vybraného
nájmu postupně opravuje jednotlivé domy a byty. Zajišťuje terénní sociální služby v domovech
více než 800 klientů a také v 6 domech s pečovatelskou službou. Městská část také zřizuje více
než 30 základních a mateřských škol a několik kulturních a sportovních zařízení. V řadě oblastí
se městská část vyjadřuje k fungování veřejných služeb (např. k městské hromadné dopravě,
k systému parkování či k rozmístění sběrných nádob na odpad) a k celoměstským koncepcím.
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V případě všech koncepčních dokumentů MČ je u působností zdůrazněna návaznost na příslušné
dokumenty města Brna. Četnost uplatňování některých uvedených kompetencí je minimální. Jde
zejména o činnosti „ve spolupráci s městem“, které jsou spíše možností.
Ve vztahu k rozdělení kompetencí se v oblasti školství projevují různé duplicity v řízení školství,
kdy školské organizace zřizované MČ často tápají v případě řešení různých záležitostí
a výkaznictví. Jistou nelogičností v péči o veřejnou zeleň je rozdělení parků podél Koliště mezi
dva správce. Zatímco správu části parku u Janáčkova divadla má na starost MČ, tak o část parku
u Domu umění pečuje celoměstská organizace Veřejná zeleň města Brna. Složité vazby jsou
i v oblasti bytového hospodářství. Zároveň je otázkou, zda je efektivní, že technika Veřejné
zeleně města Brna je umístěna uprostřed parku Lužánky. Park to zatěžuje zbytnou dopravou
technických vozidel a zabírá to cenou plochu zeleně v hustě obydlené části města.
Návrhová část strategického plánu se může soustředit na konkrétní řešení v oblasti realizačních
činností a na formulaci stanovisek k řešení ostatních témat, kde má MČ vyjadřovací kompetence.
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST

Struktura návrhové části
Představa o
budoucnosti
městské části

Způsob
naplnění vize

Vize 2025

Rozvojové
oblasti
Cíle
(+ indikátory)

Opatření

Konkrétní projekty
a úkoly na nejbližší
2 roky

Aktivity

Akční plán

B.1 VIZE ROZVOJE
Vize představuje dlouhodobý obraz budoucí podoby městské části.
VIZE ROZVOJE 2025
Pestré srdce města Brna – místo pro život, setkávání, podnikání a zábavu
Městská část bude mít jasně stanovený a rozplánovaný další rozvoj. Budou uplatněny nástroje
zajišťující výstavbu Jižního centra jako moderní živé čtvrti v souladu s trendy udržitelného
rozvoje. Obrátí se trend snižování počtu obyvatel.
Působením souboru dopravních opatření dojde k omezení tranzitní dopravy přes území městské
části. Nový systém parkování povede ke zmírnění zátěže individuální automobilovou dopravou.
Celkově bude dosaženo vyváženého fungování individuální automobilové dopravy a ostatních
druhů dopravy. Pohyb po městské části na kole a pěšky bude bezpečný a příjemný.
Stávající veřejné prostory budou revitalizovány a zvýší se jejich přínos pro zmírňování
tepelného ostrova města, zejména podíl zeleně, vodních prvků, zastínění apod. Historické
centrum bude živým místem spojeným s kvalitním bydlením. Udrží se zde pestré ekonomické
aktivity. Brno-střed bude atraktivním místem pro bydlení, včetně mladých rodin. Městská část
bude využívat svého rozsáhlého bytového fondu k udržení obyvatel města včetně mladších na
svém území.
Budou se úspěšně rozvíjet sousedské a neziskové iniciativy. Obyvatelé se budou zajímat o dění
v městské části a budou se podílet na jejím rozvoji i na zlepšení veřejného prostoru v blízkosti
bydliště. Bude k dispozici pestrá a prostorově a ekonomicky dostupná nabídka míst pro trávení
volného času místních obyvatel.
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B.2 CÍLE, OPATŘENÍ, AKTIVITY
Klíčové dlouhodobé a měřitelné mezníky rozvoje městské části jsou zachyceny v podobě
cílů. Jde v nich zejména o zachycení komplexních dopadů jak realizovaných rozvojových
aktivit, tak působení vnějších vlivů.
Opatření zastřešuje soubor aktivit k určitému tématu a stanoví přístup k řešení jednotlivých
témat a problémů. Opatření jsou seskupena do rozvojových oblastí ve třech základních
rozvojových okruzích.
Aktivita označuje konkrétní akci, činnost, projekt v rámci opatření. Jako aktivity jsou
zařazeny zejména větší/významnější investice/projekty (investiční i neinvestiční). Vedle
nich jsou pod opatřeními uvedeny i „doplňující“ činnosti (úpravy procesů, změny
provozování určitých stabilních činností a další „měkké“ činnosti). U aktivit jsou dle
potřeby uvedeny i informace důležité pro jejich realizaci.

PŘEHLED ROZVOJOVÝCH OKRUHŮ, OBLASTÍ A OPATŘENÍ
Okruh

Oblast
A.1 Veřejné
prostory

A. ROZVOJ
ÚZEMÍ
A.2 Doprava

A.3 Ekonomika
B.1 Školství
B. SLUŽBY
PRO
OBYVATELE

B.2 Sociální
oblast
B.3 Bydlení
B.4 Kultura a
sport

C. SPRÁVA
MĚSTSKÉ
ČÁSTI

C.1 Kvalitní
veřejná správa
C.2 Hospodaření
C.2 Otevřená
radnice

Opatření
A.1.1 Územní rozvoj města
A.1.2 Oživení a zpříjemnění veřejných prostranství a parků
A.1.3 Zlepšování životního prostředí a klimatu města
A.1.4 Odpadové hospodářství
A.2.1 Podpora vybudování významných dopravních staveb
A.2.2 Rozvoj dopravní infrastruktury svěřené městské části
A.2.3 Řešení problematiky parkování, podpora sdílených aut
a elektromobility
A.2.4 Zlepšení podmínek pro pěší a cyklistickou dopravu
včetně bezbariérovosti
A.2.5 Posilování a zkvalitňování veřejné hromadné dopravy
A.3.1 Podpora podnikání
A.3.2 Rozvoj a usměrňování cestovního ruchu
B.1.1 Podpora systému vzdělávání
B.1.2 Zkvalitnění předškolního a základního vzdělávání
B.2.1 Zajištění sociálních služeb
B.2.2 Zlepšení podmínek pro život seniorů
B.2.3 Podpora rodin
B.3.1 Rozvoj bydlení
B.3.2 Zkvalitnění bytového hospodářství
B.4.1 Podpora aktivního života obyvatel
B.4.2 Zlepšování podmínek pro sport a volný čas
B.4.3 Rozvoj kulturního zázemí
C.1.1Řízení úřadu městské části
C.1.2 Spolupráce při řízení a rozvoji
C.2.1 Finanční hospodaření
C.2.2 Nakládání s majetkem
C.3.1 Zapojení veřejnosti
C.3.2 Usnadnění řešení problémů
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SPECIFIKACE ROZVOJOVÝCH OBLASTÍ, CÍLŮ A OPATŘENÍ

A. ROZVOJ ÚZEMÍ
A.1 Veřejné prostory
Hlavní cíle:


Oživit a do veřejného prostoru začlenit zanedbané či málo využívané lokality



Zvýšit čistotu veřejných prostor



Zvýšit množství a kvalitu zeleně ve veřejných prostorech
Ukazatel

Zdroj

Současný stav (rok)

Plocha oživených /
revitalizovaných lokalit (ha)

Odbor životního
prostředí

Frekvence čištění veřejných
prostranství (počet čištění
ročně dle jednotlivých skupin
lokalit)

Odbor životního
prostředí

Plocha nových výsadeb zeleně
– včetně zelených střech a
vertikální zeleně na fasádách a
konstrukcích (m2)

Odbor životního
prostředí

Počet nových vodních prvků v
centru města (možnost využití
odčerpávané vody ze základů
budov v centru)

Odbor životního
prostředí

Na území MČ je 31
brownfields (obvykle
s rozlohou kolem 1 ha)
Blokové čištění
komunikací 4 x ročně,
hl. nádraží, ul. Nádražní
a Benešova denně,
historické centrum
průběžně (pomocí VPP),
chodníky několikrát
ročně
Na počátku roku 2017
měla MČ 749 700 m2
veřejné zeleně
s intenzivní údržbou a
126 550 s extenzivní
údržbou
Cca 20 ks vodních prvků
(květen 2017)

Cílový stav
Každoročně
alespoň 1 ha

Mírně vyšší

Vyšší

Navýšení
cca o 1/3

A.1.1 Územní rozvoj města
Aktivity:


Revitalizace zahrnující oživení a zpřístupnění nábřeží řeky Svratky, Svitavy a Ponávky a
jejich využití pro veřejný život



Zklidnění a revitalizace prostoru před hlavním vlakovým nádražím



Inventura nevyužitých ploch na území městské části a zhodnocení jejich využití, dočasné
využití těchto ploch pro spontánní zeleň nebo pěstitelské aktivity s cílem snížit tepelnou
radiaci ploch a zvýšit zachycování vody



Podpora nového využití brownfieldů (za případného zapojení soukromého nebo
neziskového sektoru)
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Ve spolupráci s vedením města Brna zajištění, aby Jižní centrum bylo vybudováno jako
čtvrť v souladu se soudobými trendy udržitelného rozvoje měst15



Důsledné potírání černých staveb



Revitalizace území kolem bývalé Vlněny na ulici Dornych – zlepšení bezpečnostních a
hygienických podmínek, řešení vztahu potřeb bydlení a podnikatelských aktivit



Podpora zpracování vlastních územních studií jako součást podpory nové výstavby
(např. podpora tvorby regulačních plánů v území tzv. Jižního centra)

A.1.2 Oživení a zpříjemnění veřejných prostranství a parků
Aktivity:


Hierarchizace veřejných prostranství – podpora postupného přechodu mezi
prostranstvími intenzivně navštěvovanými a vstupy do bytových domů, vytváření
meziprostorů v okolí obytných domů, které jsou od intenzivně navštěvovaných prostor
odcloněné a chráněné (podpora řešení podnětů občanů řešících uvedené)



Usilování o určitý řád a jednotící charakter veřejných prostranství (součástí
sjednocování mobiliáře, kde je to účelné a vhodné, sjednocení pravidel údržby)



Celkové zkvalitnění vzhledu veřejných prostranství (např. dovybavení vhodným a na
počet dostatečným mobiliářem, doplnění o květinové výsadby a kvetoucí stromy/keře),
které zároveň zohledňuje potřebu adaptací na klimatické změny



Doplnění vybavenosti veřejných prostranství – pítka, veřejné toalety, wi-fi zóny, „chytré“
lavičky a odpadkové koše, zastíněná místa u zastávek a jiná „smart“ řešení



Prevence vzniků a dopadů vandalismu na městském mobiliáři (např. využívání
kamerových systémů, speciální povrchová úprava městského mobiliáře umožňující
snadné vyčištění, instalace mobiliáře s nízkými nároky na údržbu a opravy apod.)



Usměrňování reklamy a vzhledu budov v historickém centru města, výrazná redukce
vizuálního smogu16



Pokračování v kultivaci přednádražního prostoru (obměna mobiliáře, zklidnění
automobilové dopravy a otevření prostoru veřejnosti)



Pokračování v zintenzivňování úklidu v městské části (např. zavedení 24hodinového
úklidu v historickém centru; záměr zvětšení podílu strojního úklidu ve vztahu k úklidu
manuálnímu)



Výsadba zeleně s ohledem na jejich listovou plochu (aby co nejúčinněji zachycovaly
prach)a umísťování mobilní zeleně v ulicích (podpora instalace závěsných květinových
výsadeb, podpora akcí na okrášlení domů truhlíky – kampaň „Nechme Brno rozkvést“
/okno roku, balkon, roku, předzahrádka roku, rozkvetlá instituce/, podpora vzniku
„zelených“ stěn, např. u nevzhledných technických budov nebo na stožárech pomocí
popínavých rostlin apod.)



Zkvalitnění péče o veřejnou zeleň (včetně trávníků, např. pravidelné provzdušňování –
zde je předpokladem pro dobrý stav kvalitní založení trávníku)


Proběhly dvě architektonické soutěže na řešení rozvoje Jižního centra (ve variantě nádraží s polohou
„Petrov“ i „U řeky“). Realizace dalších navazujících kroků v území závisí na rozhodnutí o konečném
umístění nádraží.
16 MČ např. zpracovává pravidla pro podporu propagace nezřizované kultury.
15
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Revitalizace menších ploch zeleně a parků ve správě MČ, které si vyžadují zásah, se
zapojením občanů bydlících v okolí (pokračování v revitalizacích v závislosti na
finančních prostředcích včetně ucházení se o možné dotační zdroje), důsledné
zohledňování potřeby zasakování srážek a stínění při všech úpravách veřejných prostor



Podpora aktivizace bydlících obyvatel tak, aby se snažili starat o zeleň a veřejný prostor
před svými domy nebo v rámci vnitrobloků sami (např. komunitní zahrady,
autoregulační výsadba)



Revitalizace zelené zavlažované plochy a vznik parku na Mendlově náměstí (součástí
návrhu je vybudování veřejných toalet)



Revitalizace parku na Moravském náměstí17



Sjednocení ploch veřejné zeleně ve správě MČ (např. park Koliště u Domu umění města
Brna navazuje na plochy spravované MČ, ale spravuje jej Veřejná zeleň města Brna: MČ
požádala město o realizaci kroků k zabezpečení správy celého parku Koliště III –
Janáčkovo divadlo z úrovně MČ, obdobně MČ připravuje žádost o zabezpečení správy
veřejných prostor s parkovou úpravou kolem Gymnázia M. Lercha z úrovně MČ)

A.1.3 Zlepšování životního prostředí a klimatu města


Vyhodnocování všech zásahů a investic pod úhlem pohledu jejich minimalizace jejich
vlivu na přehřívání města (zejm. odrazivost slunečního záření a zasakování nebo znovu
využití srážek)



Zohledňování potřeby snižovat přehřívání a vysušování města při veškerých investicích
a úpravách



Realizace opatření na zkvalitňování ovzduší a mikroklimatu



Podpora navyšování „zelené hmoty“ v MČ



Podpora zahrádkářských kolonií a soukromé zeleně jako součást ekosystému města



Řešení průchodnosti ploch zahrádkářských kolonií pro veřejnost a zpřístupnění dílčích
částí, aby mohly být součástí vycházkových ploch pro místní obyvatele, podpora
veřejných akcí pořádaných zahrádkářskými koloniemi v jejich areálech



Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (nejen u dětí, ale i u
veřejnosti)

A.1.4 Odpadové hospodářství


Pokračování ve zlepšování dostupnosti kontejnerů na tříděný odpad



Rozšiřování počtu míst, kde jsou kontejnery na tříděný odpad přímo v domě (model
sběrných středisek odpadu v domech)18



Zlepšování vzhledu stanovišť nádob na tříděný odpad a zajištění pořádku – úpravy
kontejnerových stání tak, aby se staly přirozenou součástí veřejného prostoru (zpevnění
ploch, hrazení kolem, ozelenění stanovišť, treláže)19



Zvýšení počtu podzemních kontejnerů již v rámci tvorby územně plánovací dokumentace
a při tvorbě regulačních plánů, tak při úpravách a rekonstrukcích ulic

Jako první krok proběhla veřejná soutěž na řešení revitalizace.
V rámci projektu „Barevné za černé“ se přihlásilo více jak 600 domů, z nichž cca u 1/3 jsou v tzv. I. etapě
umisťovány barevné nádoby přímo do těchto domů.
19 Připravuje se druhá etapa.
17
18
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Vybudování sběrného střediska odpadů v lokalitě Masarykovy čtvrti (MČ schválila
požadavek na zpracování žádosti o souhlas se zpracováním investičního záměru na
sběrné středisko odpadu při ulici Tomešova z úrovně města)



Vybudování sběrného střediska odpadů v lokalitě Starého Brna Řešení sběru a likvidace
biologicky rozložitelného komunálního odpadu (rozbíhá se pilotní projekt sběru
bioodpadu v Masarykově čtvrti)

A.2 Doprava
Hlavní cíle:


Snížit dopravní zátěž městské části, zejména historického centra



Maximálně omezit průjezd tranzitní dopravy středem města¨



Vyřešit hlavní problémy parkování



Zvýhodnit systémy sdílení aut a elektromobilu v parkovací politice a infrastruktuře



Zlepšit prostupnost městské části pro cyklodopravu



Zjednodušit pohyb pěších osob



Zvýšit bezpečnost dopravy
Ukazatel

Zdroj

Současný stav (rok)

Cílový stav

Intenzita dopravy (počty
vozidel)

Brněnské
komunikace

viz analytická část

nižší

Počty cyklistů

Automatické sčítače
– součást Smart city

aktuální údaje nejsou
k dispozici – nutné
vybudovat síť sčítačů

vyšší

Délka nově vybudovaných
cyklostezek (m)
Počet dalších zrealizovaných
opatření
Počet zrealizovaných úprav
komunikací pro pěší

Brněnské
komunikace
Brněnské
komunikace
Brněnské
komunikace

–

min. 200
m/rok

–

min. 1/rok

–

min. 1/rok

A.2.1 Podpora vybudování významných dopravních staveb
Městská část Brno-střed je v případě eliminace negativních dopadů dopravy závislá na
uskutečnění významných dopravních staveb v režii Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správy
železniční dopravní cesty apod., u nichž hraje roli klíčového partnera Statutární město Brno.
Městská část ale chce podporovat a argumentovat dopravní řešení s nejpozitivnějšími dopady na
území městské části.20

První tři aktivity vychází z doporučení Komise výstavby, územního rozvoje a strategického plánování
směřovaných Radě MČ Brno-střed v souvislosti se zpracováním Územní studie nadřazené dálniční a
silniční sítě ve vztahu k jádrovému území metropolitní rozvojové oblasti OB3 Brno.
20
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Aktivity:


Podpora konečného rozhodnutí o vedení trasy silnice I. třídy I/43 (resp. R43/D43)
v takovém profilu, aby došlo k co nejefektivnějšímu vedení individuální automobilové
dopravy mimo vnitřní část města Brna



Podpora co nejdřívějšího dobudování velkého městského okruhu v plánovaném profilu



Podpora co nejdřívějšího dobudování rozšíření dálnice D1 na šestipruhový profil včetně
kolektorového napojení jako plnohodnotný obchvat města Brna



Podpora konečného rozhodnutí21 o řešení polohy železničního uzlu Brno, aby bylo
možné včas začít řešit související záležitosti



Průřezové úsilí ve všech kategoriích dopravních opatření o snížení zatížení centra Brna
individuální automobilovou dopravou

A.2.2 Rozvoj dopravní infrastruktury svěřené městské části
Aktivity:


Dopracování pasportu místních a účelových komunikací ve správě MČ – vytvoření
nástavby pasportu umožňující MČ shromažďovat data nutná pro jejich efektivní správu



Spolupráce s Brněnskými komunikacemi na plánování oprav místních komunikací –
v návaznosti na pasport komunikací



Zlepšování stavu účelových komunikací a jejich okolí – v návaznosti na pasport
účelových komunikací, finanční možnosti MČ a plán oprav



Podpora rozvoje city logistiky – řešení pěších zón s ohledem na zásobování

A.2.3 Řešení problematiky parkování, podpora sdílených aut a elektromobility
Aktivity:

21



Podpora zavedení a postupné rozvíjení systému rezidentního parkování na celém území
Brna-střed s cílem regulace individuální automobilové dopravy a s ohledem na potřeby
obyvatel městské části a udržení obyvatel v městské části (detailní návrh řešení je
v koncepci zpracované Magistrátem města Brna)



Podpora regulace vjezdu do historického centra s využitím technologie rozeznávající
registrační značku vozidla



Zřízení stání K+R a obrátkových stání u škol pro určité hodiny v pracovní dny



Podpora posilování záchytných parkovišť P+R na příjezdech do širšího centra (včetně
případného ekonomicky výhodného parkovacího poplatku nebo určité doby zdarma) a
podpora výstavby záchytných parkovišť P+R v Brně (návazně umožnění zvýhodněného
cestování v MHD pro uživatele těchto parkovišť)



Podpora uplatnění vhodného motivačního cenového systému v parkovacích domech a na
záchytných parkovištích (součástí systému by mělo být vytvořených vhodných cenových
podmínek pro rezidenty, aby došlo k přesunu jejich aut z ulic do parkovacích domů)



Diskuze rozhodnutí o přístupu k využívání parkovacích domů v rámci komplexního
řešení problematiky parkování (ve vazbě na vytíženost stávajících parkovacích domů a
parkoviště P+R)22

Není myšlena preference konkrétní varianty.
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Postupné omezení parkování na chodnících a ulicích v historickém centru Brna
v návaznosti na výstavbu parkovacích domů23



Regulace parkování na chodnících a na okrajích místních a účelových komunikací
s ohledem na bezpečnost dopravy a potřeby chodců



Zvýšení pozornosti Městské policie vůči parkování v místech, kde parkující auta ohrožují
bezpečnost provozu či plynulost MHD či průchod po ulicích pro kočárky a pěší



Podpora carsharingu jako alternativy individuální automobilové dopravy snižujících
počet aut na ulicích a potřebu parkujících míst



Podpora budování dobíjecích stanic pro elektromobily a posilování elektromobility



Vytvoření plánu mobility MČ Brno-střed, popřípadě jejich příspěvkových organizací



Provedení průzkumů dopravního chování žáků ZŠ



Preferování regulace povolování sjezdů ze soukromých pozemků na veřejné
komunikace na úkor zeleně a parkování na veřejných komunikacích (tzn., aby sjezd
nezabíral např. celou šíři pozemku a neznemožňoval tak parkování dalším na ulici)

A.2.4 Zlepšení podmínek pro pěší a cyklistickou dopravu včetně bezbariérovosti
Aktivity:


Zlepšení podmínek pro cyklodopravu (samostatné bezpečné a souvislé cyklopruhy,
systémy bezpečného parkování kol, nastartování bikesharingu apod.) – prosazování
realizace priorit v oblasti infrastrukturních opatření pro cyklisty a aktivní účast na práci
cykloskupin na Odboru dopravy Magistrátu města Brna, důraz na bezpečné a samostatné
cesty



Funkční a plynulé propojení centra města s jeho zázemím



Zlepšení propojení cyklostezek/cyklotras



Řešení nebezpečných míst pro cyklistickou dopravu – na hlavních trasách pro cyklisty
(např. přejezd ulice Hladíkova, Křenová)



Pokračování v odstraňování zbytečných překážek a bariér, které zhoršují nebo brání v
pohybu, zvláště pak nevidomým, hendikepovaným či rodičům s kočárky24



Zřizování nových přechodů a míst pro přecházení na významných městských třídách a
ulicích, zkapacitnění nedostačujících přechodů (např. přechod mezi Vaňkovkou a OD
Tesco, obnova přechodu na ulici Údolní)



Vymezení „zelených stezek“ (tj. tišší ulice určené primárně pro pěší a lidi na kole, které
zároveň plní funkci biokoridoru procházejícího až do přírodního zázemí města25) –
využití tras z Generelu pěší dopravy města Brna



Podpora značení průchodů pro pěší a zkratek v území mimo frekventované silnice

Klíčovou otázkou je, komu mají parkovací domy sloužit, tj. zda je do nich reálné přemístit auta rezidentů
parkujících v ulicích (otázka cenového nastavení) nebo, zda mají návštěvníci města zajíždět autem až do
širšího centra.
23 Rada MČ schválila v rámci stanovení parkovacích režimů v centru zrušení části parkovacích míst na
Dominikánském náměstí – ve vazbě na zprovoznění parkovacího domu Panenská. A dále redukci parkování na
ulicích Veselá, Vachova, Nádražní a na Jakubském a Kapucínském náměstí.
24 Občané mohou jednotlivé překážky a bariéry nahlašovat i za pomocí mobilních aplikací Lepší místo
nebo ZmapujTo.
25 Podstatný rozdíl oproti pěší zóně je nepřerušovaný pás zeleně.
22
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Respektování potřeb pěších při dopravních stavbách – bezbariérové úpravy, bezpečné
přechody pro chodce, zavádění zón 30, iniciace vzniku nových přechodů a míst pro
přecházení na významných městských třídách a ulicích apod.



Podpora realizace projektů Bezpečné cesty do školy



Rozšíření pěších zón



Podpora (iniciace) nákupu automatických sčítačů cyklistické a pěší dopravy pro získání
podkladů pro efektivní rozvoj dopravy

A.2.5 Posilování a zkvalitňování veřejné hromadné dopravy
Aktivity:


Podpora zvyšování atraktivnosti cestování MHD (např. kampaně pro veřejnost)



Podpora posilování kapacity spojů MHD a zvyšování komfortu nabízených služeb MHD



Doplnění zastávek MHD s ohledem na potřeby obyvatel a návštěvníků města –
vybudování zastávky na Úvoze ve směru Mendlovo náměstí (současně s rekonstrukcí
křižovatky Úvoz x Údolní)



Podpora a spolupráce na dopravních kampaních pro veřejnost s cílem změnit jejich
dopravní chování



Podpora separátních vedení linek MHD (zejména kolejí - vyvýšené, v trávnících) nebo
vyhrazené jízdní pruhy (včetně časově omezených kupř. na denní dobu v pracovní dny)

A.3 Ekonomika
Hlavní cíle:


Zachovat pestrou nabídku obchodů a služeb v historickém centru



Zlepšit podmínky pro snížení počtu nezaměstnaných osob v městské části



Zlepšit podmínky pro návštěvníky centra města
Ukazatel

Celková prodejní plocha na
území MČ Brno-střed (m2)
Podíl nezaměstnaných osob
(%)
Počet přenocování
v hromadných ubytovacích
zařízeních

Zdroj
Průzkum
maloobchodní sítě
na území města
Brna (2013)
Úřad práce –
krajská pobočka
v Brně
Český statistický
úřad, Veřejná
databáze
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Současný stav (rok)

Cílový stav

211 053 m2 (2013)

min. stejný

10,5 % (duben 2017)
8,2 % (březen 2011, SLDB)
rezidenti 111810 (2016)
nerezidenti 206173 (2016)

nižší

Strategický plán rozvoje městské části Brno-střed na období 2018–2025
A.3.1 Podpora podnikání
Aktivity:


Pokračování v transparentním systému obsazování míst na tržištích26



Podpora prodejců a trhů s místními či charitativními produkty a rozšíření trhů na další
vhodná místa v centru města



Vytvoření míst pro trhy nezávisle na ročním období (tj. krytý a alespoň částečně
vytápěný prostor)



Podpora podnikatelských a sociálních coworkingových center



Standardizace vzhledu a provozu restauračních a kavárenských zahrádek na ulicích
pomocí nově vytvořeného manuálu zpracovaného na základě osvědčených vzorů z jiných
měst, podpora jejich ozelenění a využití instalací i pro zastínění přilehlých chodníků



Podpora sociálního podnikání při snižování nezaměstnanosti v MČ



Podpora začínajících podnikatelských záměrů řešících problémy, které musí MČ řešit,
v rámci projektu CeriEcon



Zadávání vhodných veřejných zakázek sociálním podnikům

A.3.2 Rozvoj a usměrňování cestovního ruchu
Aktivity:


Zlepšování podmínek pro příjemné trávení času v centru města pro zahraniční i
tuzemské návštěvníky (lavičky, stinná zákoutí a stínění rozpálených míst v ulicích,
informační prvky, zábavné prvky, umělecké předměty apod.)



Pokračování akcí s turistickou návštěvností (Vivat Zelňák, Letní kino MČ BS, adventní
trhy) a zvyšování jejich kvality



Zintenzivnění spolupráce s Turistickým informačním centrem města Brna



Ve spolupráci se statutárním městem Brnem a jím zřizovanými organizacemi
zkvalitňování služeb a infrastruktury pro turisty (např. navigační systém, dostupnost
veřejně přístupných toalet27)



Zpřístupnění vodojemů na ulici Tvrdého a zavedení jejich památkové ochrany

V roce 2016 byla místa obsazována formou aukce.
V rámci plánovaných úprav veřejných prostor (Mendlovo náměstí, Moravské náměstí) se počítá
s veřejnými toaletami. Do konce roku 2017 by měly toalety vzniknout i v Nádražní 4.
26
27
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B. SLUŽBY PRO OBYVATELE
B.1 Školství
Hlavní cíle:


Zlepšit technický stav a vybavenost škol



Zkvalitnit vzdělávací a výchovné činnosti škol



Zvýšit úroveň kolektivního stravování ve školách
Ukazatel

Zdroj

Současný stav (rok)

Cílový stav

Odbor školství, sportu,
kultury a mládeže

–

všechny
školy

Odbor školství, sportu,
kultury a mládeže

–

628

Odbor školství, sportu,
kultury a mládeže

–

Kapacita / počet dětí v MŠ

Odbor školství, sportu,
kultury a mládeže

1707 / 1608

Kapacita / počet žáků v ZŠ

Odbor školství, sportu,
kultury a mládeže

6030 / 5116
(2016/2017)

Počet rekonstruovaných
budov s cílem zkvalitnit
prostředí a snížit provozní
náklady
Počet zateplených budov
splňujících novou směrnici o
stavbách s energetickou
bilancí blízkou nule a
hospodaření s vodou
Počet nových odborných
učeben v ZŠ a MŠ

dle MAP
ORP Brno
bez
výraznějších
změn
bez
výraznějších
změn

B.1.1 Podpora systému vzdělávání
Aktivity:

28



Řešení duplicit a kompetenčních nejasností v oblasti základního a mateřského školství –
Úřad MČ – Magistrát města Brna – Jihomoravský kraj



Podpora iniciativy ředitelů MŠ a ZŠ ve vztahu k rozvoji škol



Zachování stávajících specifik fungování a struktury základních škol



Prosazení dřívějšího přidělování dotací pro školy od Magistrátu města Brna, aby školy
stihly v daném roce zrealizovat potřebné opravy a investice (tj. aby opravy zvládly
během prázdnin, tak musí mít rozhodnutí o dotaci s dostatečným předstihem, aby před
prázdninami mohlo proběhnout výběrové řízení)



Rozvoj elektronické podpory zápisů do základních škol



Podpora zapojování škol do brněnské sítě „Otevřených škol“



Další rozvíjení spolupráce s pedagogickými a psychologickými poradnami při řešení
náročnějších problémových situací



Pořádání pravidelných setkání s řediteli škol

Střednědobý plán investiční obnovy škol a školských zařízení na léta 2015–2019.
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Vytvoření podmínek pro využití sportovišť škol v odpoledních a večerních hodinách
veřejností (např. u ZŠ na náměstí Míru 3)

B.1.2 Zkvalitnění předškolního a základního vzdělávání
Aktivity:


Opravy a zateplení budov základních a mateřských škol – dle Střednědobého plánu
investiční obnovy škol a školských zařízení – zahrnutí požadavků nové energetické
legislativy, znovu využívání dešťové vody, apod. už do zadání stavby s cílem dlouhodobě
minimalizovat náklady na energie



Využití potenciálu a možností rozvoje škol s pomocí místních akčních plánů rozvoje
vzdělávání



Podpora zdravého životního stylu, posílení vztahu dětí a žáků k pohybu a sportu,
pořádání sportovních soutěží – podpora atletiky a gymnastiky na MŠ a ZŠ, podpora
environmentální výchovy (včetně zavedení systému třídění recyklovatelných odpadů na
všech školách)



Podpora změny nabídky jídel ve školních jídelnách směrem ke zdravějšímu stravování



Podpora rekonstrukcí školních zahrad



Podpora provozu „nultých ročníků“ ZŠ



Vymáhání dodržování povinné školní docházky



Podpora technického vzdělávání a obnovování činnosti dílen



Realizace preventivních aktivit pro děti a žáky

B.2 Sociální oblast
Hlavní cíle:


Udržet flexibilní systém pomoci potřebným obyvatelům MČ



Vytvářet kvalitní prostředí pro aktivní stárnutí seniorů a mezigenerační soužití
Ukazatel

Zdroj

Současný stav (rok)

Cílový stav

Kapacita pečovatelské služby
Počet uskutečněných akcí pro
seniory a rodiny
Spokojenost uživatelů sociálních
služeb s kvalitou služeb

Odbor sociální a zdravotní
Odbor sociální a zdravotní
KVS „U Tří kohoutů“
Odbor sociální a zdravotní
– Dotazníkové šetření

900 (2017)

vyšší
několik
ročně
postupné
zvyšování

–
–

B.2.1 Zajištění sociálních služeb
Aktivity:


Zlepšování odpovídajícího zázemí pro pečovatelskou službu



Vytvoření samostatného odboru pečovatelské služby



Zachování otevřenosti Úřadu MČ při řešení problémů potřebných osob



Podpora zdravého životního stylu obyvatel MČ
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B.2.2 Zlepšení podmínek pro život seniorů
Aktivity:


Podpora činnosti klubů seniorů



Podpora vytvoření většího seniorského komunitního centra



Poradenství a asistence seniorům při řešení bytové situace



Cílené zvětšování nabídky bytového fondu vhodného pro možnost stěhování seniorů do
menších bytů a pro sdílené bydlení



Preventivní programy pro seniory (prevence zadlužení, bezpečnostní prevence)



Pořádání společenských akcí pro seniory



Posilování informovanosti seniorů



Zapojení seniorů do života MČ (např. nabídky dobrovolnické výpomoci)



Propagace činnosti Senior Point Brno

B.2.3 Podpora rodin
Aktivity:


Pomoc rodinám s nezletilými dětmi (zachování přirozeného rodinného prostředí pro
děti a podpora a zlepšování podmínek, v nichž některé děti žijí)



Posilování možnosti zkrácených úvazků pro ženy s malými dětmi na ÚMČ a v zřízených
organizacích v rámci zlepšování souladu pracovního a rodinného života



Posilování činnosti terénních pracovníků věnujících se rodinám



Zaměstnávání osob majícím obtíže s uplatněním na otevřeném trhu práce (veřejně
prospěšné práce, spolupráce s neziskovými organizacemi, se zaměstnavateli)



Podpora města Brna při řešení sociálně vyloučených lokalit



Průřezová podpora činností ke zlepšení kvality života zdravotně postižených.



Spolupráce s neziskovými organizacemi – podpora akcí pro rodinu, rodiče, aktivizační
služby apod.

B.3 Bydlení
Hlavní cíle:


Zastavit snižování počtu obyvatel městské části



Využít potenciál rozsáhlého bytového fondu



Rozvinout efektivní systém bydlení sociálního bydlení
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Ukazatel

Počet obyvatel MČ

Počet domů
Počet bytů ve správě MČ
Počet obsazených bytů
Počet bytů s dluhem na
nájemném
Počet ročně opravených bytů

Zdroj

Současný stav (rok)

Cílový stav

Registr obyvatel MČ

89 458 evidovaných
58 456 po odečtení
osob na úředních
adresách
(1. 1. 2017)

vyšší
(zejména
počet osob
bez úředních
adres)

Český statistický
úřad, SLDB 2011
Úřad MČ
Úřad MČ

4335 (2011)

vyšší

4447
3792 (I/2017)

–
vyšší

Úřad MČ

cca 690 (I/2017)

nižší

Úřad MČ

–

co nejvyšší

B.3.1 Rozvoj bydlení
Aktivity:


Realizace sociologického průzkumu s cílem zjistit názory obyvatel na podmínky pro život
v městské části a vysvětlit příčiny úbytku počtu obyvatel



Návrh opatření k obrácení trendu snižování počtu obyvatel městské části



Formulace bytové politiky MČ – zejména stanovení, jakým skupinám osob chce MČ
poskytovat byty; stanovení nefinančních cílů hospodaření s bytovým fondem (zachování
sociální funkce bydlení), způsob řešení problémů trhu s byty, jejich velikosti, kvality a
dispozic.



Stanovení garanta bytové politiky MČ, který by vedle koordinace záležitostí uvnitř MČ
byl zodpovědný i za spolupráci s bytovou politikou Magistrátu města Brna.



Vyjasnění dalšího postupu v oblasti privatizace a ceny nájemného ve vztahu k úbytku
obyvatel a hospodaření MČ



Podpora projektů prevence ztráty bydlení – zapojení Správy nemovitostí MČ do přípravy
celoměstského programu prevence ztráty bydlení (realizace od 2018), činnost
dluhového poradce v rámci Správy nemovitostí MČ



Tlak na posílení funkčnosti systému sociálního bydlení města Brna



Prosazení vyčlenění části sociálních bytů i pro přidělování městskou částí Brno-střed,
součástí i posílení nabídky bytů pro startovací bydlení



Snížení bariér pro vstup do sociálních bytů v případě nejpotřebnějších žadatelů a
posílení přehlednosti a transparentnosti procesů přidělování svěřených bytů dle sociální
potřebnosti



Zvýšení pružnosti řešení akutní (okamžitě) a chronické (v řádu měsíce) krizové bytové
situace



Rozvinutí systému sledování dopadů programů a činností v oblasti sociálního bydlení a
rozvoj sociálního bydlení dle zkušeností z praxe, využití zkušeností z probíhajících
sociálních programů



Posílení spolupráce sociálního odboru a odborů věnujících se bytovému hospodářství
v oblasti sociálního bydlení
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Oživení seniorského programu výměny bytů (výměna větších bytů za menší) –
informační systém, organizační podpora výměny, psychologická podpora seniorů; musí
proběhnout větší medializace, dosáhnout zapojení i soukromých pronajimatelů (ideálně
rozvíjet jako celobrněnský systém), podpora sdíleného bydlení seniorů



Podpora výstavby menších bytů pro seniory



Výstavba domů s pečovatelskou službou včetně rekonstrukce starých nevyužívaných
domů původně využívaných pro jiné účely – kombinace DPS a startovacích bytů (bydlení
rodin různých generací v rámci bytového domu – mezigenerační bydlení)



Podpora nových forem sdíleného bydlení (např. využití tzv. cohousingu, tj. plánovaného
sousedského bydlení)



Iniciace a podpora aktivit k „dobrému sousedství“ (mediace, domovníci, sousedské akce,
apod.)



Podpora využití fondu bytové výstavby města Brna při řešení stavu bytových domů
soukromých vlastníků



Podpora soukromé bytové výstavby jako významné cesty ke zvýšení možností bydlení
v MČ a pro přitažení obyvatel (případné zvýšení indexu podlažní plochy, aby mohly mít
bytové domy více pater)



Podpora revitalizace vnitrobloků



Posílení občanské vybavenosti na náměstí Míru – včetně volnočasového/komunitního
centrana nám.Míru/Lerchově

B.3.2 Zkvalitnění bytového hospodářství
Aktivity:


Využití pasportizace bytového fondu (pasportizace probíhá v letech 2017–2018)



Vytvoření informačního systému pro bytové hospodářství – zajištění aktuálních
informací, podnět na celobrněnské řešení (zejména ve vztahu k převáděným bytům mezi
MČ a MMB)



Zlepšení podmínek pro plánování oprav a investic do městského bytového fondu (mít
jasno, které domy zůstanou v majetku města a které bude MČ privatizovat – přístupy se
různě mění; v bytových domech působí i občanské kluby)



Opravy bytů – v návaznosti na pasportizaci, vytvoření základního plánu a rezervního
bytového fondu tak, aby šlo s předstihem a snadněji vyklízet domy pro celkovou
rekonstrukci



Rozvoj bezbariérových bytů – zajištění, aby v každém z domů ve správě MČ by alespoň
jeden bezbariérový byt



Zrychlení procesů v oblasti pronájmu bytů – vytvoření pružnějšího systému pronájmu
bytů



Posílení spolupráce mezi odbory ÚMČ (včetně Správy nemovitostí MČ) při řešení bytové
problematiky – vyjasnění vazeb a kompetencí, nastavení kontrolního sytému



Zlepšení komunikace s občany při řešení bytové problematiky (podnět ze SWOT
bytového odboru)



Zkvalitnění řízení pohledávek – předcházení vzniku, nastavení pravidel pro vymáhání
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B.4 Kultura a sport
Hlavní cíle:


Posílit sousedské aktivity obyvatel



Zvýšit dostupnost a pestrost možností neorganizovaného volnočasového vyžití obyvatel
(s důrazem na děti a mládež)
Ukazatel

Zdroj

Současný stav (rok)

Cílový stav

Počet akcí pro veřejnost

KVS „U Tří kohoutů“

4 slavnosti, trhy,
festivaly (2017)
+ 8 aktivit pro rodiny
přednášky 1/ měsíc
+ koncerty a další akce

min. stejně

Počet nových / opravených /
rozšířených dětských hřišť

Odbor životního
prostředí

42 hřišť celkem (2017)

min. 1/rok

B.4.1 Podpora aktivního života obyvatel
Aktivity:


Pořádání pouličních slavností (např. různé festivaly, adventní trhy) – Průběžné
hodnocení průběhu a zkvalitňování programu s ohledem na tradice



Podpora občanských klubů a komunitních center Podpora „sousedských“ a komunitních
aktivit, spojování mladých lidí a seniorů



Posílení využití nebytových prostor s ohledem na nefinanční cíle rozvoje MČ (např.
k podpoře aktivit neziskového sektoru)



Umožnění vzniku neformálních hracích a sportovních „plácků“ a pískovišť na základě
sousedských aktivit obyvatel (např. basketbalový koš namontovaný na stěně apod.)

B.4.2 Zlepšování podmínek pro sport a volný čas
Aktivity:


Vybudování dětského centra Pivovarská (u Mendlova náměstí)



Podpora vybudování sportovního a rekreačního areálu za Anthroposem



Podpora mládežnického sportu



Doplnění dětských hřišť, rekreačních a sportovních ploch v dostupných vzdálenostech
(připravuje se např. dětské hřiště na Táborského nábřeží)



Rekonstrukce starších dětských hřišť (probíhá průběžně)



Zastínění pískovišť na vybraných dětských hřištích (připravuje se např. zastřešení
pískoviště v parku na nám. 28. října)



Rozšiřování míst pro trávení volného času (místa typu grillpoint na Kraví hoře a
v dalších parcích)29



Zřizování pevně zakotvených stolků s lavicemi v parcích (možnost sedět "tváří v tvář "a
nemuset si kvůli tomu něco kupovat)

V roce 2017 se připravuje „otevření“ nového grillpointu v rekonstruovaném vnitrobloku za
Pedagogickou fakultou MU na Starém Brně
29
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Rozšíření wellness ve sportovně-rekreačním areálu na Kraví hoře a podpora otevírání
areálu pro širší veřejnost (kupř. již otevřený veřejný park v rámci areálu veřejně
přístupný od září do listopadu a od března do května) a kulturní akce

B.4.3 Rozvoj kulturního zázemí30
Aktivity:


Zkvalitňování činnosti Kulturního a vzdělávacího centra „U Tří kohoutů“ (Kávéesky)



Prohloubit otevřenost a spolupráci Kulturního a vzdělávacího centra s občanskými kluby
a dalšími subjekty



Iniciovat spolupráci občanských klubů s coworkingovými centry



Posílení vzájemné podpory a propojenosti středisek Kávéesky



Vyprofilování se a větší otevření se divadla Polárka



Modernizace divadla Polárka



Zaměření Centra volného času Botanka na užší cílové skupiny



Rozvíjení akcí pro veřejnost pořádaných Kávéeskou



Vyřešení financování nezávislých projektů

C. SPRÁVA MĚSTSKÉ ČÁSTI
C.1 Kvalitní veřejná správa
Hlavní cíle:


Zlepšit podmínky pro výkon veřejné správy



Posílit spolupráci při rozvoji městské části
Ukazatel

Zdroj

Současný stav (rok)

Cílový stav

Počet zaměstnanců Úřadu MČ
Rozšíření prostorů Úřadu MČ (m2)

Úřad MČ
Úřad MČ

263 (2017)
–

mírně vyšší
větší prostory

C.1.1Řízení úřadu městské části
Aktivity:


Uplatnění strategického řízení úřadu městské části



Úpravy struktury úřadu MČ vzhledem k charakteru činnosti jednotlivých odborů (např.
respektování administrativních specifik odboru sociálního a zdravotního)



Doplnění informačních systémů o potřebná data pro efektivní činnosti odborů31



Provedení analýzy možnosti přechodu na otevřený software v úřadu MČ a zřizovaných
organizacích (zejména ve školách)

Zpracováno zejména s využitím Koncepce činnosti Kulturního a vzdělávacího střediska „U Tří kohoutů“,
p. o. zpracované jejím ředitelem v roce 2016.
31 Užívaný e-spis nemá datové podklady dříve dostupné v systému Radnice. Jde zejména o aktuální údaje o
obyvatelích MČ.
30
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Řešení prostorových potřeb jednotlivých odborů, omezování roztříštěnosti odborů



Zavedení sběru informací potřebných pro řízení rozvoje MČ



Zpracování bezpečnostní strategie (řešení operativní postupů při řešení různých
krizových situací) a průběžná aktualizace

C.1.2 Spolupráce při řízení a rozvoji
Aktivity:


Posílení spolupráce s Magistrátem města Brna



Spolupráce s městem Brnem při posilování komunitního charakteru práce Městské
policie Brno – posílení pomocné a preventivní role oproti roli represivní



Koordinovaný přístup k zajištění bezpečnosti a pořádku v sociálně vyloučených lokalitách



Spolupráce při řešení bezdomovectví (zejména v centru a kolem hlavního nádraží)



Zlepšení spolupráce napříč odbory při řešení průřezových témat (např. bydlení…)



Spolupráce s občanskými iniciativami a spolky

C.2 Hospodaření
Hlavní cíle:


Zvýšit příjmy radnice mimo příjmy daňové



Snížit provozní náklady
Ukazatel

Zdroj

Současný stav (rok)

Cílový stav

Objem nedaňových příjmů (tis. Kč)
Objem přijatých transferů (tis. Kč)
Objem provozních výdajů (tis. Kč)

Úřad MČ
Úřad MČ
Úřad MČ

vyšší
vyšší
nižší

Podíl kapitálových výdajů (%)

Úřad MČ

13 825 tis. Kč
419 326 tis. Kč
397 093 tis. Kč
22,7 % (průměr 2011–2016),
20,8 % (2016)

vyšší

C.2.1 Finanční hospodaření
Aktivity:


Využívání veřejných elektronických aukcí - nalezení vhodných právních řešení a oblastí
využití



Rozšiřování finančních zdrojů

C.2.2 Nakládání s majetkem
Aktivity:


Dokončení pasportizace majetku ve správě MČ



Zpracování plánu energetických renovací budov ve správě městské části (především
škol, školek, budov úřadu apod.), které zajistí nižší spotřebu energie a tím i nižší
provozní náklady hrazené z rozpočtu MČ



Zpracování ekoauditu úřadu, popřípadě příspěvkových organizací
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Nakládání se svěřeným majetkem tak, aby byl dlouhodobým zdrojem příjmů pro výdaje,
které MČ musí plnit



Zajištění bezbariérovosti budov Úřadu MČ a organizací zřizovaných MČ

C.3 Otevřená radnice
Hlavní cíle:


Zvýšit participaci obyvatel na životě a rozvoji MČ



Posílit možnosti komunikace a informování obyvatel
Ukazatel

Zdroj

Současný stav (rok)

Cílový stav

Počet uživatelů help desk
Počet participativních akcí32
Počet účastníků participativních akcí
Volební účast ve volbách do
zastupitelstev obcí (%)

Úřad MČ
Úřad MČ
Úřad MČ
Český statistický
úřad / Úřad MČ

–
8–
–

min. 100
min. 6/rok
min. 200

24,81 % (2014)

vyšší

C.3.1 Zapojení veřejnosti
Aktivity:


Pokračování s „hovory občanů“ na jednání zastupitelstva



Realizace veřejných debat k plánovaným revitalizacím veřejných prostor, k plánovaným
změnám (např. zavádění rezidentního parkování) a k dalším řešeným tématům



Podpora využívání participativního rozpočtu (ve vybraných oblastech a ve vazbě na konání
města Brna, které v roce 2017 spustilo Participativní rozpočet jako celobrněnský projekt)



Zřizování nástěnek na frekventovanějších místech MČ (např. významnější zastávky MHD)

C.3.2 Usnadnění řešení problémů
Aktivity:


Zřízení nízkoprahového zařízení, které bude bezplatně nabízet služby úřadu bez
administrativních překážek33



Zřízení help desk pro podněty, připomínky, stížnosti, dotazy apod. občanů
s garantovanou dobou odpovědi34



Zavedení SMS informování občanů (dle vlastního uživatelského nastavení přihlášeného
občana)



Spolupráce s občanskými iniciativami a spolky

Jakékoliv debaty s veřejností. Nejen velká setkání, ale i debaty na konkrétní téma pro dotčené obyvatele.
Byla vytipována vhodná lokalita, připravuje se projektová dokumentace.
34 V roce 2017 je vybírán prostředek pro jeho uskutečnění. Navrhovány jsou buďto jako moderní forma
doručování aktuálních zpráv na mobilní telefony a e-mailové účty registrovaných občanů, nebo jako
interaktivní on-line formulář s postupným nasměrováním občana k formuláři odpovídajícím jeho
požadavku.
32
33
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B.3 PODPORA REALIZACE PLÁNU
ZPŮSOB PRÁCE S PLÁNEM
Strategický plán je schválen zastupitelstvem městské části a představuje podklad pro jeho
rozhodování. Je významným podkladem pro přípravu rozpočtu městské části.
Obsahuje soubor přístupů k naplňování zvolených opatření. Je podkladem pro tvorbu akčního
plánu. Akční plán konkretizuje pro nejbližší dva roky projekty a další významné činnosti a
záměry MČ.
V žádostech o dotační podporu na financování projektů MČ bude odkazováno na příslušné cíle
a opatření strategického plánu a pomocí strategického plánu bude argumentována potřebnost
projektů a jejich vazby na ostatní strategické oblasti.
V období realizace strategického plánu budou probíhat následující procesy:


sledování a vyhodnocování naplňování aktivit,



promítnutí aktivit do akčního plánu,



aktualizace aktivit.

SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ NAPLŇOVÁNÍ AKTIVIT
Procesní činnosti spojené s vyhodnocováním a aktualizací plánu zastřešuje tajemník úřadu MČ.
Informace o plnění a aktivit a indikátorů za uplynulý rok zpracují jednotlivé odbory úřadu
uvedené jako zdroje u indikátorů cílů a jako realizátoři aktivit akčního plánu. Hodnoty
indikátorů z veřejně dostupných zdrojů doplní analytik informačních a komunikačních
technologií.
Sledování indikátorů a aktivit v rámci odborů úřadu probíhá průběžně. Vždy ke konci února
následujícího roku zašlou příslušné odbory (uvedené jako zdroje u indikátorů, či jako realizátoři
v akčním plánu) hodnoty indikátorů a popis plnění aktivit tajemníkovi úřadu.
Tajemník zajistí sestavení těchto podkladů do roční zprávy o realizaci strategického plánu.
Zpráva bude zpracována ve struktuře okruhů, oblastí a opatření. U každé oblasti budou uvedeny
aktuální hodnoty indikátorů, u každého opatření bude uveden přehled v akčním plánu
plánovaných aktivit s komentářem k plnění. V závěru zprávy budou uvedeny případné problémy
a doporučení k jejich řešení. Zpráva bude zpracována do konce března následujícího roku.
Před předáním roční zprávy Radě a Zastupitelstvu MČ ji projedná a případně upraví komise
výstavby, územního rozvoje a strategického plánování.

ZPRACOVÁNÍ AKČNÍHO PLÁNU
Akční plán je zpracováván každoročně, vždy na 2 následující roky. Aktivit akčního plánu vychází
z aktivit návrhové části. V akčním plánu jsou konkretizovány a jsou stanoveny náklady s nimi
spojené a zdroje financování. Jedním z východisek pro přípravu akčního plánu je roční zpráva o
realizaci plánu.
Akční plán sestavuje pracovník úřadu pověřený tajemníkem ve spolupráci s odborem
ekonomickým.
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Pracovníci odboru na základě souboru aktivit uvedených v návrhové části navrhnou a
zkonkretizují aktivity k realizaci pro následující 2 roky. Aktivita akčního plánu může obsahově
zahrnovat pouze část obsahu příslušné aktivity návrhové části (např. některý z kroků realizace).
Příslušné podklady zpracují odbory do konce května.
Návrh akčního plánu je sestaven z podkladů odborů odpovědných za jednotlivé rozvojové
oblasti/opatření návrhové části. Návrh je zpracován do konce června
Návrh akčního plánu projednají následně Komise Rady MČ a ve svém usnesení zformulují
návrhy na úpravy.
Po projednání v komisích je akční plán věcně dopracován a zejména jsou ve vazbě na
připravovaný rozpočet doladěny ekonomické údaje.
Akční plán schvaluje zastupitelstvo města.
Rozdělení odpovědností odborů úřadu MČ za rozvojové oblasti návrhové části
Odbor úřadu MČ odpovědná za sledování
Okruh
Oblast
plnění a návrh aktivit akčního plánu
A.1 Veřejné prostory
Odbor životního prostředí
A. ROZVOJ
A.2 Doprava
Odbor dopravy a majetku
ÚZEMÍ
A.3 Ekonomika
Odbor dopravy a majetku
Odbor školství, sportu, kultury a mládeže
B.1 Školství
Odbor sociální a zdravotní
B.2
Sociální
oblast
B. SLUŽBY
PRO
OBYVATELE

B.3 Bydlení
B.4 Kultura a sport

C. SPRÁVA
MĚSTSKÉ
ČÁSTI

C.1 Kvalitní veřejná správa
C.2 Hospodaření
C.2 Otevřená radnice

Odbor investiční a správy bytových domů (ve
spolupráci s Odborem bytovým)
Odbor školství, sportu, kultury a mládeže (ve
spolupráci s Kulturním a vzdělávacím střediskem)
Kancelář tajemníka
Odbor ekonomický
Kancelář starosty a vnějších vztahů

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU
Strategický plán je živým dokumentem, který stanoví hlavní témata k řešení. Tato témata je ale
v určitých oblastech nutné diskutovat a konkretizovat dle aktuálního vývoje situace.
Zastupitelstvo, či Rada MČ může z vlastní iniciativy, či na podněty některé z komisí, či odborů
úřadu rozhodnout o aktualizaci.
Hlavním cílem aktualizace je změnit, či doplnit cíle, opatření, či aktivity návrhové části, tak aby
byly v souladu s aktuálním vývojem městské části a s rozvojovými prioritami samosprávy
městské části.
Po formální stránce má aktualizace dvojí podobu:



Zastupitelstvo schválí v usnesení výslovně vyjmenované změny. Ty jsou potom
zapracovány do stávající návrhové části, nebo jsou zařazeny jako její dodatek.
Zastupitelstvo schválí přímo aktualizované znění návrhové části.

Aktualizace analytické části se v zásadě nepředpokládá, nicméně spolu s úpravami v návrhové
části mohou být zaktualizována i fakta v analytické části. To je vhodné zejména, když změna
v návrhové části vyplývá ze změny situace v městské části.
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C. AKČNÍ PLÁN 2018–2019
Akční plán je zpracován v tabulkové podobě a obsahuje přehled projektů a konkrétních činností (klíčových úkolů) útvarů a organizací městské části
na nejbližší dva roky. Jde o vstupní pracovní podklad, který bude po schválení strategického plánu průběžně doplňován a zpřesňován (např. ve vazbě
na přípravu rozpočtu).
Akční plán bude každoročně aktualizován. Akční plán bude jednoznačně propojen s rozpočtem městské části.
Číslo
Číslo
opatření aktivity

A.1.1.1
A.1.1

A.1.1.2
A.1.1.3
A.1.2.1
A.1.2.2
A.1.2.3
A.1.2.4

A.1.2
A.1.2.5
A.1.2.6
A.1.2.7
A.1.2.8

Název projektu/
činnosti
Zpracování projektu oživení a
zpřístupnění nábřeží řek Svratky,
Svitavy a Ponávky
Vytvoření databáze nevyužívaných
ploch
Vytvoření systému podpory nového
využití brownfieldů
Vytváření meziprostorů v okolí
bytových domů
Aktivizace bydlících obyvatel ve věci
péče o zeleň a veřejný prostor
Revitalizace menších ploch zeleně a
parků se zapojením veřejnosti
Doplnění vybavenosti veřejných
prostranství

Termíny

Možné
zdroje
celkové 2018 2019 financování
Náklady (v tis.)

OP ŽP 1.3,
1.4

2018–2019

OŽP

2018

ODM

2018–2019

ODM

2018–2019

OŽP

2018–2019

OŽP

2018–2019

OŽP

2018–2019

OŽP

vlastní,
městské

ODM

vlastní,
městské

OŽP

OP ŽP 4.4

OŽP

OP ŽP 4.4

OŽP

vlastní, OP
ŽP 4.4

Zpracování pravidel reklamy a vzhledu
2018
budov v historické části města
Revitalizace zelené plochy na Mendlově
2018–2019
náměstí
Revitalizace parku na Moravském
2018–2019
náměstí
Umísťování mobilní zeleně v ulicích

Realizátor*

2018–2019
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Na objednávku města je zpracována
dokumentace pro územní řízení akce
„Zpřístupnění a úpravy nábřeží řeky
Svratky-zřízení rekreačních teras“

vlastní,
městské
vlastní,
městské
vlastní,
městské
vlastní,
městské
OP ŽP 4.4
IROP 1.1, 1.2
Např. pítka, alespoň 1 ročně, veřejné
toalety, „chytré“ smart koše v
přednádraží, wi-fi zóny
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Číslo
Číslo
opatření aktivity

Zpracování návrhu na sjednocení ploch
veřejné zeleně ve správě MČ

A.1.2.10

Výsadba popínavé zeleně na vhodných
místech (např. stožáry DPMB,
2018–2019
trafostanice, drátěné konstrukce apod.)

A.1.4.2
A.1.4.3
A.1.4.4
A.1.4.5
A.2.1

Termíny

A.1.2.9

A.1.4.1

A.1.4

Název projektu/
činnosti

A.2.1.1
A.2.2.1

A.2.2
A.2.2.2

2018

Realizátor*

2018–2019

Komentář

OŽP

vlastní

MČ požádala město o realizaci kroků k
zabezpečení správy celého parku Koliště III
– Janáčkovo divadlo z úrovně MČ, obdobně
MČ připravuje žádost o zabezpečení správy
veřejných prostor s parkovou úpravou
kolem Gymnázia M. Lercha z úrovně MČ

OŽP

vlastní

V současnosti podepsána smlouva
s DPMB o pilotním ozelenění 19 stožárů

OŽP ve
Rozšiřovat počet kontejnerů na tříděný
2018–2019 spolupráci s
odpad
MMB
OŽP ve
Rozšíření počtu kontejnerů na tříděný
2018–2019 spolupráci s
odpad přímo v domě
MMB
Vytvoření návrhu na zlepšení vzhledu
2018–2019
OŽP
stanovišť nádob na tříděný odpad
Realizace sběrného střediska
2018–2019
MMB
v Masarykově čtvrti na ulici Tomešova
Zpracování koncepce sběru a likvidace
OŽP MČ ve
biologicky rozložitelného komunálního 2018–2019 spolupráci s
odpadu
OŽP MMB
Podpora a spolupráce při zavádění
opatření vedoucích ke snížení
2018–2019
ODM
individuální automobilové dopravy
Vytvoření pasportu místních a
2018
ODM
účelových komunikací MČ
Iniciování oprav místních komunikací
na základě místní znalosti

Možné
zdroje
celkové 2018 2019 financování
Náklady (v tis.)

ODM
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městské
městské
městské,
vlastní
městské, OP
ŽP 3.2

Systém odpadů provozuje ze statutu
magistrát, MČ může o kontejnery žádat
MMB, ale nemůže na ně sama žádat
z dotačních zdrojů
Zejména formou úpravy kontejnerových
stání

městské, OP
ŽP 3.1
vlastní,
městské
vlastní,
městské
BKOM,
vlastní,
městské

Místní komunikace jsou ve správě BKOM,
MČ iniciuje, není v její kompetenci
provádět opravy, celkové rekonstrukce
často vychází z potřeby správce některé
ze sítí, na které se navážou další.
Prováděno z úrovně OI MMB
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Číslo
Číslo
opatření aktivity
A.2.2.3
A.2.2.4

A.2.2.5

A.2.3.1
A.2.3.2
A.2.3
A.2.3.3
A.2.3.4
A.2.3.5
A.2.3.6

A.2.4

A.2.4.1

Název projektu/
činnosti
Podpora zpracování plánu zlepšování
stavu místních komunikací
Spolupráce při řešení zásobování na
území pěší zóny

Termíny

Realizátor*

2018–2019

BKOM

2018/2019

ODM

Vyjasnění svěření a financování
zejména pěších cest, které jdou vedeny
jako účelové mimo pozemky města
2018/2019
(např. UZSVM, NPU) a mají charakter
místních komunikací.

Zajištění součinnosti při zavedení
systému rezidentního parkování
Vypracování návrhu regulace vjezdu
do historického centra
Prosazení parkovacích stání K+R a
obrátkových stání u škol
Zpracování konceptu podpory
carsharingu
Vytvoření plánu mobility úřadu MČ
Brno-střed, popřípadě pro další
příspěvkové organizace
Zpracování průzkumů dopravního
chování žáků ZŠ

ODM

2018–2019

ODM

2017–2018

ODM

2017–2019

ODM

2018–2019

ODM

2018–2019
2018–2019

Spolupráce s odborem dopravy MMB při
2018–2019
zlepšování podmínek pro cyklodopravu

Možné
zdroje
celkové 2018 2019 financování
vlastní,
městské
vlastní,
městské
Náklady (v tis.)

vlastní,
městské

Není jasné, kdo má tyto cesty financovat.
MČ zde nemůže použít peníze na
financování účelových komunikací, ty jsou
určeny pouze na účelové komunikace na
pozemcích města. BKOM si tyto pozemky
ve špatném technickém stavu odmítá
převzít, přestože jsou to charakterem
místní komunikace, financovat je odmítají
i majitelé pozemků, které tyto cesty
nezajímají.

vlastní,
městské
vlastní,
městské
městské,
IROP 1.2
vlastní,
městské

ODM

vlastní,
městské

ODM

vlastní,
městské

ODM

IROP 1.2
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Komentář

Zpracování průzkumů dopravního
chování nejméně u 5 ZŠ
Při prosazování infrastrukturních opatření
pro cyklisty, při návrzích propojení
cyklotras/ cyklostezek, při zpracování
studie řešení nebezpečných míst (např.
cyklopruhy, zprůjezdnění centra, systém
bezpečného parkování kol, bikesharing)
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Číslo
Číslo
opatření aktivity
A.2.4.2
A.2.4.3
A.2.4.4
A.2.4.5
A.2.5.1
A.2.5
A.2.5.2
A.3.1.1
A.3.1.2
A.3.1

A.3.1.3
A.3.1.4
A.3.1.5
A.3.2.1

A.3.2
A.3.2.2

Název projektu/
činnosti

Termíny

Podpora a spolupráce při zpracování
2018–2019
studie řešící bezbariérovost území MČ
Prosazení nových přechodů pro chodce
a míst pro přecházení a při vymezení 2018–2019
„zelených stezek“
Podpora a spolupráce při zpracování
2018–2019
návrhu rozšíření pěších zón
Podpora realizace projektů Bezpečné
cesty do školy

2018–2019

Podpora a spolupráce při zpracování
šetření o vnímání komfortu MHD ze
2018–2019
strany cestujících
Vytvoření návrhů na doplnění zastávek
2018–2019
MHD
Podpora prodejců a trhů s místními či
2018–2019
charitativními produkty
Zpracování studie pro vytvoření míst
2019
pro trhy nezávisle na ročním období
Vytvoření standardizace vzhledu
2018
restauračních a kavárenských zahrádek
Identifikace možností podpory
sociálního podnikání/

2018–2019

Vybudování zázemí pro prodejce na
2018–2019
Zelném trhu
Úprava drobné turistické
infrastruktury, vytváření nových prvků, 2018–2019
zkvalitňování služeb
Podpora pokračování akcí s turistickou
2018–2019
návštěvností a zvyšování jejich kvality

Realizátor*

Možné
zdroje
celkové 2018 2019 financování
Náklady (v tis.)

ODM

IROP 1.2

ODM

vlastní

ODM

vlastní

ODM

městské,
vlastní,
IROP 1.2

ODM

vlastní,
městské

ODM
ODM
ODM
ODM
ODM
ODM a
OISBD

vlastní,
městské
PRV 16.4.1,
4.2.1
vlastní,
městské
vlastní,
městské
IROP 2.2
OP Z 2.1.1,
2.1.2, 3.1.1
vlastní,
městské

Komentář

Krytý a alespoň částečně vytápěný
prostor

Včetně zadávání vhodných veřejných
zakázek sociálním podnikům

ODM

vlastní,
městské

Např. lavičky, stinná zákoutí, informační
prvky, navigační systém, zábavné prvky,
umělecké předměty

ODM

vlastní,
městské

Např. Vivat Zelňák, Letní kino MČ BS,
adventní trhy
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Číslo
Číslo
opatření aktivity

B.1.1

Termíny

Realizátor*

A.3.2.3

Posílení spolupráce s Turistickým
informačním centrem města Brna

2018–2019

ODM

B.1.1.1

Vyjasnění kompetencí v oblasti školství

2018

OŠSKM

2018

OE

2019

OŠSKM

2018–2019

OŠSKM

vlastní,
městské

2018

OŠSKM

vlastní,
městské

2018

OŠSKM

vlastní,
městské

2018

OSZ

vlastní

2018–2019

OSZ

IROP 2.1

2018–2019

OSZ

OP Z 2.2.1

2018–2019

OSZ

OP Z

2018–2019

OSZ

OP Z

2018–2019

OSZ

OP Z 2.2.1

2018

KT

vlastní

B.1.1.2
B.1.1.3
B.1.2.1

B.1.2
B.1.2.2
B.1.2.2
B.2.1.1
B.2.1
B.2.1.2
B.2.2.1
B.2.2

Možné
zdroje
Komentář
celkové 2018 2019 financování
vlastní,
městské
vlastní,
Vztahy Úřad MČ – Magistrát města Brna –
Jihomoravský kraj
městské
vlastní,
městské
vlastní,
V odpoledních a večerních hodinách (např.
u ZŠ na náměstí Míru 3)
městské
Náklady (v tis.)

Název projektu/
činnosti

B.2.2.2
B.2.2.3

Prosazení dřívějšího přidělování dotací
pro školy od Magistrátu města Brna
Vytvoření podmínek pro využití
sportovišť škol pro veřejnost
Realizace Střednědobého plánu
investiční obnovy škol a školských
zařízení
Zpracování pasportu a plánu
rekonstrukcí školních zahrad
Dokončení zavedení sběru
recyklovaného odpadu ve všech
školských zařízených zřizovaných MČ
Vytvoření samostatného odboru
pečovatelské služby
Zlepšení zázemí pro zajišťování sociální
služeb
Systematizace poradenství a asistence
seniorům při řešení bytové situace
Koordinace dobrovolnické činnosti
seniorů
Propagace činnosti Senior Point Brno
Posílení činnosti terénních pracovníků
věnujících se rodinám

B.2.3

B.2.3.1

B.3.1

Realizace sociologického průzkumu
s cílem zjistit názory obyvatel na
B.3.1.1
podmínky pro život v městské části a
vysvětlit příčiny úbytku počtu obyvatel
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Možnost částečného využití výzkumu
„Jaké chcete Brno“ realizovaného městem
Brnem
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Číslo
Číslo
opatření aktivity
B.3.1.2
B.3.1.3
B.3.1.4
B.3.1.5
B.3.1.6
B.3.2.1
B.3.2

B.3.2.2
B.3.2.3

B.4.1

B.4.1.1

Název projektu/
činnosti

Termíny

Návrh opatření ke snižování počtu
2018
obyvatel městské části
Formulace bytové politiky MČ
2018
Oživení seniorského programu výměny
2019
bytů
Zapojení Správy nemovitostí MČ do
městského programu prevence ztráty
2018
bydlení
Prosazení vyčlenění části sociálních
bytů i pro přidělování městskou částí
2018
Brno-střed
Vytvoření informačního systému pro
2019
bytové hospodářství
Posílení spolupráce mezi odbory ÚMČ
2018–2019
při řešení bytové problematiky
Vytvoření pružnějšího systému
2018
pronájmu bytů
Pořádání pouličních slavností

B.4.2.1 Vybudování dětského centra Pivovarská

B.4.3.1
B.4.3.2
B.4.3

Rekonstrukce starších dětských hřišť
Posílení vzájemné podpory a
propojenosti středisek Kávéesky
Prohloubit otevřenost a spolupráci
Kulturního a vzdělávacího centra s
občanskými kluby

KSVV
OISBD

Možné
zdroje
celkové 2018 2019 financování
vlastní,
městské
vlastní
Náklady (v tis.)

OISBD

vlastní

SN

vlastní

OISBD

IROP 2.1

OISBD
OISBD
OB

Jaké chcete
Brno
vlastní,
městské
vlastní,
městské
vlastní,
městské
vlastní,
městské
vlastní,
městské

2018–2019

KVS

2019

OŠSKM

2018–2019

OŽP

2018

KVS

vlastní

2018–2019

KVS

vlastní

B.4.2
B.4.2.2

Realizátor*

B.4.3.3

Modernizace divadla Polárka

2019

KVS

B.4.3.4

Zaměření Centra volného času Botanka
na užší cílové skupiny

2018

KVS
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vlastní,
městské
vlastní,
městské

Komentář

Cílové skupiny, nefinanční cíle

Součástí i posílení nabídky bytů pro
startovací bydlení
V návaznosti na v roce 2018 dokončenou
pasportizaci.
Vyjasnění vazeb a kompetencí, nastavení
kontrolního sytému.

Včetně hodnocení průběhu a zkvalitňování
s ohledem na tradice
U Mendlova náměstí
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Číslo
Číslo
opatření aktivity
C.1.1.1
C.1.1

C.1.1.2
C.1.1.3
C.1.2.1

C.1.2
C.1.2.2
C.2.1

C.2.1.1
C.2.2.1

C.2.2
C.2.2
C.3.1

C.3.1.1
C.3.1.2
C.3.2.1

C.3.2

C.3.2.2

Název projektu/
činnosti
Řešení prostorových potřeb
jednotlivých odborů
Doplnění informačních systémů o
potřebná data pro efektivní činnost
odborů
Zavedení sběru informací potřebných
pro řízení rozvoje MČ
Posilování spolupráce s Magistrátem
města Brna
Spolupráce s městem Brnem při
posilování komunitního charakteru
práce Městské policie Brno
Zavedení veřejných elektronických
aukcí
Zpracování plánu energetických
renovací budov ve správě městské části
Zpracování ekoauditu fungování úřadu,
popřípadě příspěvkových organizací
Realizace debat k proměnám
jednotlivých lokalit MČ
Využívání participativního rozpočtu
Zřízení nízkoprahového zařízení pro
služby úřadu
Zřízení help desk pro podněty a
stížnosti
Zavedení SMS informování občanů

Možné
zdroje
celkové 2018 2019 financování
vlastní,
městské
Náklady (v tis.)

Termíny

Realizátor*

2018–2019

KT

2018–2019

OI

IROP 3.2

2018

OI

IROP 3.2

2018–2019

KSVV

vlastní

2018–2019

KSVV

vlastní,
městské

2018

OE

2018

ODM /
OISBD

2018

ODM

2018–2019

KSVV

vlastní

2018

OE

2018–2019

KT

vlastní
vlastní,
městské

2018

OI

Komentář

vlastní,
městské
OP ŽP 5.1,
vlastní
OP ŽP 5.1,
vlastní

Bezplatné nabízení služeb bez
administrativních překážek

vlastní

C.3.2.3
2018
OI
vlastní
Např. pro informování o blokovém čištění
* Orgán městské části, útvar úřadu MČ, organizace MČ apod.: KSVV = Kancelář starosty a vnějších vztahů, KT = Kancelář tajemníka, KVS = Kulturní a vzdělávací
středisko, OB = Odbor bytový, ODM = Odbor dopravy a majetku, OE = Odbor ekonomický, OI = Odbor informatika, OISBD = Odbor investiční a správy bytových
domů, OSZ = Odbor sociální a zdravotní, OŠSKM = Odbor školství, sportu, kultury a mládeže, OŽP = Odbor životního prostředí, SN = Správa nemovitostí MČ.
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PŘÍLOHY
Příloha 1: Věková struktura obyvatel MČ Brno-střed po letech (muži i ženy celkem), stav
k březnu 2016 (s odečtením osob evidovaných na úředních adresách)
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Příloha 2: Věková struktura obyvatel základních sídelních jednotek MČ Brno-střed
s úřední adresou po letech (muži i ženy celkem), stav k březnu 2016
Věková struktura obyvatel ZSJ Náměstí Svobody: srovnání obyvatel s
trvalým bydlištěm mimo úřední adresu a na úřední adrese
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Věková struktura obyvatel ZSJ Pekařská: srovnání obyvatel s
trvalým bydlištěm mimo úřední adresu a na úřední adrese Husova 5
evidovaných obyvatel
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Příloha 3: Rozmístění mateřských a základních škol v MČ Brno-střed v roce 2016
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Příloha 4: Spádovost základních škol v MČ Brno-střed

Pramen: Spádovost základních škol v MČ Brno-střed podle vyhlášky Statutárního města Brna, schválené na
zasedání Zastupitelstva města Brna dne 31. 1. 2017. URL https://zapisdozs.brno.cz/duleziteinformace/spadove-obvody
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Příloha 5: Proluky na území MČ Brno-střed

Pramen: Lelkes, I. Verejné prostranstva města Brna, VUT v Brně 2015, upraveno I. Ondračka, F. Chvátal

108

Strategický plán rozvoje městské části Brno-střed na období 2018–2025
Příloha 6: Nevyužitá území a územní rezervy na území MČ Brno-střed

Pramen: Lelkes, I. Verejné prostranstva města Brna, VUT v Brně 2015, upraveno I. Ondračka, F. Chvátal
Pozn.: Uvedené plochy jsou jak stavebními rezervami, tak i rezervami pro jiné využití (parky, veřejné
prostory, např. v prostoru Kraví hory).
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Příloha 7: Kategorie veřejných prostorů na území MČ Brno-střed z hlediska atraktivity

Pramen: Lelkes, I. Verejné prostranstva města Brna, VUT v Brně 2015, upraveno I. Ondračka, F. Chvátal,
GaREP, spol. s r.o.
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Příloha 8: Variabilita povrchových teplot (LST) střední části Brna sestavená na základě
termálního snímku Landsat TM 5 15. června 2006. Hodnoty LST jsou vyjádřeny
barevnými odstíny

Pramen: Dobrovolný, P. a kol., Klima Brna, 2012
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SEZNAM ZKRATEK
B+G

bike and go

BKOM

Brněnské komunikace

BS

Brno-střed

DPS

dům s pečovatelskou službou

DPS

dům s pečovatelskou službou

IDS JMK

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

IZS

integrovaný záchranný systém

K+R

kiss and ride

KSVV

kancelář starosty a vnějších vztahů

KT

kancelář tajemníka

KVS

Kulturní a vzdělávací středisko

MČ

městská část

MHD

městská hromadná doprava

MMB

Magistrát města Brna

MŠ

mateřská škola

MŠ

mateřská škola

OB

odbor bytový

ODM

odbor dopravy a majetku

OE

odbor ekonomický

OI

odbor informatika

OISBD

odbor investiční a správy bytových domů

OSZ

odbor sociální a zdravotní

OŠSKM

odbor školství, sportu, kultury a mládeže

OŽP

odbor životního prostředí

P+G

park and go

P+R

park and ride

PD

parkovací dům

SLDB

Sčítání lidu, domů a bytů

SN

Správa nemovitostí MČ

SŠ

střední škola

SŽDC

Správa železniční dopravní cesty

ÚMČ

úřad městské části

ÚÚR

Ústav územního rozvoje

VMO

velký městský okruh

ZSJ

základní sídelní jednotka

ZŠ

základní škola

ŽP

životní prostředí
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