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25. zasedání Regionální stálé konference 
pro území Jihomoravského kraje

#jednejmetropolitne25. 2. 2022



Integrovaná strategie rozvoje BMO 21+



SPOLEČNĚ se 

zasadíme o to, aby 

se Brněnská 

metropolitní oblast 

UDRŽITELNĚ a 

VYVÁŽENĚ rozvíjela 

v PŘÍJEMNÉ a 

PROSPERUJÍCÍ

místo pro život.184 obcí

702 000 obyvatel



Strategická část ISR BMO 21+ 
(prioritní oblasti a PS)

Prioritní oblast Nové pracovní skupiny Témata řešená danou PS

Mobilita Udržitelná mobilita A. Metropolitní/lokální udržitelná mobilita

B. Globální dostupnost BMO

Životní prostředí Životní prostředí C. Voda a krajina v BMO

D. Odpadové hospodářství v BMO

E. Moderní a bezpečná energetika v BMO

Veřejné služby Sociální oblast a 

vzdělávání

F. Školství a vzdělávání v BMO

G. Infrastruktura a služby pro potřebné/ohrožené 

obyvatele

Koordinace rozvoje Horizontální pracovní 

skupina

I. Rezidenční a komerční výstavba v BMO

H. Rozvoj a institucionalizace spolupráce v BMO 

J. Trávení volného času v BMO



Koncepční část 
ISR BMO 21+ 
(karty opatření)

• Celkem 39 karet

• Základní informace o opatření

• Integrované rysy strategie



Integrovaná řešení (1+1=3)

Integrovaná řešení jsou tvořena jednotlivými strategickými projekty

Integrovaná řešení i strategické projekty jsou ve strategii přímo uvedeny

Integrovaná řešení jsou tvořena bez ohledu na zdroje financování

Typ 1: integrované řešení tvořené jedním unikátním samostatným projektem – například výstavba

jedinečného/specifického nezastupitelného projektu v území

Typ 2: integrované řešení tvořené více vzájemně provázanými či podmíněnými konkrétními

strategickými projekty (věcně nebo územně) – více různých projektů v jednom místě realizovaných z

různých finančních zdrojů, více totožných projektů realizovaných v různých lokalitách

Typ 3: síťové integrované řešení – řešení, které reaguje na vydefinovaný problém aglomerace (má

pro ni strategický význam), blíží se spíše typové aktivitě – například výstavba 10 nových mateřských škol

v území aglomerace, zelené střechy na veřejných budovách atd. (v době finalizace strategie není třeba znát

konkrétní projekty)



Koncepční část ISR BMO 21+ 
(integrovaná řešení 1/2)

T1A01 Prodloužení tramvajové trati Bystrc - Kamechy

T1A02 Prodloužení tramvajové trati Merhautova – Lesná (propojení Halasovo nám.)

T1A03 Znovuzprovoznění tramvajové trati Stránská skála-Líšeň, Holzova

T2A04 Dopravní řešení lokality Pisárky-Bohunice

T3A05 Vybudování sítě terminálů a parkovišť P+R v BMO

T1A06 Systém pro rozvoj city logistiky

T2A07 Integrovaný systém cyklostezek v BMO

T1A08 Nízkoemisní vozidla pro veřejnou dopravu v BMO

T2A09 Terminál Starý Lískovec

T2A10 Dopravní řešení odvádějící dopravu mimo obydlené části měst v BMO

T2A11 Modernizace doprovodné infrastruktury VHD

T3A12 Rozvoj dopravní telematiky v BMO

T2A13 Rozvoj odbavovacích systémů pro veřejnou dopravu

T1B01 Rozvoj letiště Brno

T1C01 Revitalizace Holáseckých jezer

T1C02 Revitalizace Staré Ponávky

T1C03 Revitalizace pískoven na jihu BMO, vč. rekreačního využití - I. etapa

T2C04 Realizace protipovodňových opatření v BMO

T2C05 Adaptační opatření na využití srážkových vod

T2C06 Komplexní systém zadržení a využití dešťové vody ve Slavkově u Brna

T2C07 Komplexní systém zadržení a využití dešťové vody v Kuřimi

T2C08 Zeleň v městské krajině (sucho, tepelné ostrovy)

T3C09 Zeleň mimo městskou krajinu (eroze, sucho)

T1C10 Vírský oblastní vodovod

T3C11 Artéské vody v BMO

T2D01 Cirkulární ekonomika v BMO

T2D02 Zvyšování využití bioodpadu v BMO

T1E01 Modernizace zdroje „Brno – sever“ pro soustavu zásobování tepelnou energií města Brna

T1E02 Agregační zdroj (Virtuální elektrárna)

T3E03 Transformace parovodů na horkovody ve městě Brně

T3E04 Fotovoltaika na budovách v BMO

• 65 tematických a územních IŘ



Koncepční část ISR BMO 21+ 
(integrovaná řešení 2/2)

T3F01 Zkapacitnění mateřských škol v BMO

T2F02 Základní školy v BMO

T1F03 Rozvoj Dětského science centra

T2F04 Střední školy v BMO

T2F05 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

T2G01 Centrum integrovaných sociálních služeb Kociánka

T1G02 Paracentrum Fénix

T1G03 Sociálně-zdravotní komplex Červený kopec

T2G04 Sociální a dostupné bydlení v BMO

T2G05 Důstojné stáří v BMO

T2G06 Domy s pečovatelskou službou v BMO

T2G07 Péče o osoby s duševním a fyzickým onemocněním v BMO

T3G08 Podpora osob při začleňování na trh práce

T2G09 Podpora osob ohrožených sociálním vyloučením v BMO

T1H01 Metropolitní rozvojová instituce

T1H02 Komunikační rámec mezi krajem, BMO a obcemi

T1I01 Kreativní centrum Brno

T1J01 Janáčkovo kulturní centrum II. etapa

T1J02 Multifunkční sportovní a kulturní centrum

T1J03 Atletický stadion Campus Brno

T2J04 Komplexní rozvoj/obnova vytipovaných lokalit kulturního dědictví s metropolitním přesahem

T1J05 Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně

X01 Odpadové hospodářství II (jednotný systém prevence, sběru a likvidace odpadu v BMO)

X02 Brněnská přehrada (metropolitní rekreační oblast)

X03 Sportovně rekreační oblast Pisárky

X04 Velodrom

X05 Ruggedised – chytrá čtvrť Špitálka

X06 Rozvojová lokalita Zbrojovka

X07 Rozvojová lokalita Přízřenice

X08 Rozvojová lokalita bývalých ÚP závodů, Bučovice

X09 Rozvojová lokalita Kuřim - Záhoří

X10 Nová čtvrť Trnitá

X11 Rozvojová lokalita Technologického parku Brno

X12 Klášter Rosa Coeli



Koncepční část ISR BMO 21+ 
(integrovaná řešení)



Stav vyjednávání ITI 21+

OP 21-27
Předběžná finanční alokace (v mil. 

Kč) vyčleněná pro 13 ITI

Z toho předběžně pro 

BMO (v mil. Kč)

Trend oproti období 

EU 14-20
Klíč dělení mezi 13 ITI

IROP 25 989 

(22 % programu)
3 070

domluva měst (podíl dle 

počtu obyvatel + fixní 

konstanta)

OPŽP 2 275 200
rozhodnutí MŽP – pouze 

nejpřipravenější projekty*

OPD cca 22 000 cca 3 500
domluva měst (probíhá 

debata)

OPTAK dle projektů 500 dle projektů

OPZ+ dle projektů 180 dle projektů

∑ cca 7 440 * k diskusi



Další zdroje pro ISR BMO 21+

Další zdroje 21+
Finance pro ČR 

(mld. Kč)

Časový rámec 

realizace projektů
Témata pro BMO

Modernizační fond 

(MŽP) Až 250 2021-2030
Energetika, životní 

prostředí

Národní plán obnovy RRF 

(MPO)
Až 190 2021-2024

brownfieldy, kultura, 

příprava projektů, životní 

prostředí a energetika

CEF 

(EK – komunitární programy)
dle projektů 2021-2027

Velké dopravní městské 

projekty

React-EU 

(MMR v rámci IROP 14-20)
Až 30 2021-2023

Sociální infrastruktura, 

zdravotnictví



Další postup

• V současnosti dobíhá posouzení SEA (povinná příloha pro odeslání strategie k hodnocení 

MMR)

• Kompletní verze strategie bude projednána a schválena 

• na řádném jednání ŘV BMO (23. 2. 2022, bez vyhodnocení SEA) - SCHVÁLENO

• v Zastupitelstvu města Brna (duben/květen 2022) – dle výsledků vyhodnocení SEA

• Po schválení v Zastupitelstvu města Brna nahrajeme finální verzi strategie do výzvy MMR 

k hodnocení

• Po schválení ISR BMO 21+ bude zasláno na RSK vč příloh

• Schvalování programových rámců – diskuse s MMR, zda bude nutno schvalovat samostatně

• Polovina 2022: hodnocení a schvalování ISR BMO 21+ dotčenými ministerstvy

• Konec 2022/začátek 20223: první výzvy pro projekty ITI



Možnosti aktualizace strategie

• Strategie je živý dokument, bude možná její aktualizace

• Po domluvě s ŘO, předpoklad maximálně jednou ročně

• Kontinuálně poběží aktualizace informací o projektech v databázi (bez 

zásahu do strategie)

• V případě úpravy strategie půjde pravděpodobně nejčastěji o úpravu 

integrovaného řešení (přidání, odstranění projektu)

• Předložení skrze projektovou mapovou aplikaci, projednání a schválení na 

PS a ŘV

• O každé změně strategie bude rozhodovat ŘV BMO



Metropolitní konference (2022)

3. ročník, termín: čtvrtek 19. 5. 2022

Téma: metropolitní instituce jako faktor zvýšení 

motivace ke spolupráci

Celodenní akce

• dopolední část (metropolitní exkurze / pracovní debaty / komora

primátorů statutárních měst SMO ČR)

• odpolední část (samotná konference)
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Děkujeme za spolupráci. 

#jednejmetropolitne

metropolitni.brno.cz

Zdeněk Dvořák

Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce

Odbor strategického rozvoje a spolupráce

Magistrát města Brna

https://metropolitni.brno.cz/

