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PZKO aglomerace Brno 

• vydalo MŽP v červnu 2016 

• cíl do roku 2020 (PZKO i APZKO) 

– snížení koncentrací znečišťujících látek v ovzduší, aby kvalita ovzduší byla 

zlepšena tam, kde jsou imisní limity na území zóny překračovány,  

 

– udržování a zlepšování kvality ovzduší také tam, kde jsou současné 

koncentrace znečišťujících látek pod hodnotami imisních limitů.  

 

  



Pracovní skupina APZKO 

• zřízena RMB v květnu 2016 

 

• členové  

– zaměstnanci různých odborů MMB,  

– zástupci KŽP   

– občanská iniciativa Dejchej Brno 
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Dopravní opatření APZKO 

APZKO 2017 2018 2019 2020 Komp. Indikátor plnění Finance 

kód opatření/podopatření: I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. zodp. stav/cíl [j] tKč 
rozp. 

A/N/S 

AA1 
Parkovací politika (omezení a zpoplatnění 

parkování v centrech měst) 
                                          

AB6 
Odstavná parkoviště, systémy Park&Ride, 

Kiss&Ride 
                                          

AB3 
Odstraňování bodových problémů na 

komunikační síti 
                                          

AB8 Selektivní nebo úplné zákazy vjezdu                                           

AB7 Nízkoemisní zóny                                           

1 Studie proveditelnosti                                 OŽP 20/100 % 1400 A 

AB15 Zvýšení plynulosti dopravy v intravilánu 
                                

  
    

    

AA2 
Ekonomická podpora (dotace) provozu 

veřejné hromadné dopravy 
                                          

AB5 
Výstavba a rekonstrukce tramvajových a 

trolejbusových tratí 
                                          

AB9 
Integrované dopravní systémy veřejné 

dopravy 
                                          

AB10 
Zvyšování kvality v systému veřejné 

hromadné dopravy 
                                          

AB11 
Zajištění preference veřejné hromadné 

dopravy/světelné křižovatky 
                                          

AB12 
Rozvoj alternativních pohonů ve veřejné 

hromadné dopravě                                 
  

    
    

AB18 
Omezování emisí z provozu vozidel 

obce/kraje a jeho organizací                                 
  

    
    

1 Nákup elektromobilu 
                                

OŽP 0/100 % 510 N 

2 Vozidla MMB a organizací SMB 
                                

OŽP 
neznámý/

5 
prům. 

EURO 
0 S 



Dopravní opatření APZKO 

• Vychází z Plánu udržitelné městské 

mobility města Brna (Plán mobility) 

• Plán mobility je připravován od roku 2014 

ve spolupráci s firmou AF CITYPLAN, s.r.o. 

• Plán mobility má tyto části: 

– Analytická část (2014) 

– Vize Plánu mobility (2015) 

– Návrhová část (2016 –VI/2017) 

– Akční plán (IX/2017) 

• Plán mobility zahrnuje město Brno a jeho 

funkční území - Brněnskou metropolitní 

oblast  (BMO) 

• V BMO je zahrnuto 167 obcí a žije v ní 

přes 600.000 obyvatel  
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Projekty v oblasti dopravy na rok 2017 

 

• Rezidentní parkování – předpoklad jeho zavedení je září 2017 

 

• Pokračuje příprava výstavby dalších parkovišť typu P+R – např. ul. Veveří 

 

• Pokračuje příprava staveb v oblasti tramvajové dopravy – ul. Plotní, 

tramvaj do Universitního Kampusu v Bohunicích, tramvaj na Kamechy 

 

• Projekty v oblasti cyklistické dopravy - např. realizace vyhrazeného 

jízdního pruhu v ulicích - Kolejní, Technická; Osová; Líšeňská, Křtinská 
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Dopravní opatření APZKO 



Ostatní opatření APZKO 

APZKO 2017 2018 2019 2020 Komp. Indikátor plnění Finance 

kód opatření/podopatření: I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. zodp. stav/cíl [j] tKč 
rozp. 

A/N/S 

AB16 Úklid a údržba komunikací 
                                

  
    

    

1 Optimalizace úklidu a údržby ZÁKOS 
                                

OD 0 km 6000 N 

AB17 Omezení prašnosti výsadbou liniové zeleně 
                                

          

1 
Bezúplatný převod pozemků ve stromořadí ve 

vlastnictví státu na SMB 
                                

OŽP 0 m2 0 S 

2 
Dohoda o správě pozemků izolační zeleně  

SMB+ŘSD, kraj 
                                

OŽP 0 m2 0 S 

3 Optimalizace sečení trávníků 
                                

OŽP 0 % 0 S 

5 Zakládání nových vegetačních prvků 
                                

OŽP 0 m2     

6 
Zajištění odpovídajícího prostoru pro 

kořenový bal stromů 
                                

OŽP 0 počet 0 S 

EA1 
Podmínky ochrany ovzduší pro veřejné 

zakázky 
                                

  
    

    

1 Ochrana ovzduší při VZ 
                                

OŽP 0/100 % 50 A 

EC1 
Informování a osvěta veřejnosti v otázkách 

ochrany ovzduší 
                                

          

3 Modernizace webových stránek                                 OŽP 0/100 % 150 A 

5 Spalování zahradního materiálu         
                        

OŽP 0/-25 % 100 A 
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Úklid a údržba komunikací 

• Dosud splachování cca 700 km komunikací, 23x v období duben - říjen 

 

• Doplnění splachování komunikací ZÁKOS o zametání speciálním čistícím 

strojem s filtrem prachových částic (náklady cca 6 mil. Kč/rok) 
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Výsadba liniové zeleně 

• Bezúplatný převod pozemků  

      ve stromořadí ze ÚZSVM na SmB 

 

• Dohoda o správě pozemků izolační  

     zeleně  SMB+ŘSD, kraj 

 

• Optimalizace sečení trávníků 

 

• Zakládání nových vegetačních prvků 

 

• Zajištění odpovídajícího prostoru pro                                     

kořenový bal stromů 
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Podmínky pro veřejné zakázky 

• Podmínky ochrany ovzduší při stavební činnosti součástí zadávacích 

podmínek při výběrových řízeních 

 

• Následná důsledná kontrola jejich dodržování, případné sankcionování při 

neplnění zakotvené ve smlouvě 

 

• Při zakázkách SmB a jejich organizací vyžadovat používání vozidel 

splňujících min. EURO 4 

 

– Riziko právního napadání  

 takových veřejných zakázek 

– Bude zadáno právní posouzení  

 (externě) 
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Osvěta veřejnosti 

• Modernizace webových stránek 

 

• Výstava – Co dýcháme? 

 

• Informační kampaň zaměřená na spalování na zahrádkách 

 

• Kulatý stůl – setkávání odborníků se zástupci neziskových organizací 
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Pálení na zahrádkách 

• Postupné zpřísňování  

     podmínek pro spalování  

     rostlinného materiálu 

 

• Novelizace OZV 2017 

 

– Zákaz pálení v neděli a o svátcích 

– Zkrácení pálících hodin, max. 3 dny v týdnu a 36 hod/týden 

– Alternativní způsob využití (kompostování, kontejnery na bioodpad…) 

– Informační kampaně 

 

• V následujících letech postupné omezování spalování 

 

• Rok 2020 směřuje k plošnému zákazu spalování 

13 



Konec prezentace 

Děkuji za pozornost 

e-mail: durnova.marketa@brno.cz 


