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STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTSKÉ ČÁSTI 

 Dokument na období 8 let s průběžně upravovaným dvouletým 
akčním plánem – předpoklad aktualizace po 4 letech                    
v návaznosti na volební cyklus. 

 Řada dílčích podkladových materiálů – shrnující a hodnotící 
charakter analytické části. 

 Základním rámcem statut města Brna – zaměření na oblasti 
svěřené MČ v samostatné působnosti, ale i formulace podnětů 
(požadavků, potřeb) směrem k městu, resp. do nové strategie. 

 Zpracování založeno zejména na spolupráci s vedoucími odborů 
a s komisemi Rady MČ. 



STRUKTURA STRATEGICKÉHO PLÁNU 

Kapitola Základní obsah 

A. Analytická část 

Charakteristika městské části 

SWOT analýza 

Kompetenční vazby na město dle statutu 

B. Návrhová část 

Vize 2025 

Rozvojové oblasti cíle opatření 
aktivity 

Způsob práce s plánem 

Akční plán  

2018–2019 

Úkoly útvarů a organizací městské části 

Vazba na rozpočet 



POSTUP ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU 

 1. 11. 2016: úvodní setkání s vedoucími odborů MČ. 

 Listopad – únor: tvorba analytické části a základu návrhové části. 

 Prosinec – leden: jednání s vedoucími pracovníky MČ, jednání 
s dalšími aktéry. 

 Březen – duben: projednávání podkladů v komisích, setkání 
vedoucích odborů, zpřesňování analytické a návrhové části. 

 Květen: Dopracování návrhové části a návrh akčního plánu. 

 Červen: Kompletace a finalizace. 

 

 

 

 



PŮSOBNOST MČ V OBLASTI DOPRAVY DLE STATUTU 

a. Vyjadřování se ke koncepčním záměrům a spolupráce 

b. Vyjadřování se k plánu oprav a údržby místních komunikací 
(MK) a podíl na realizaci 

c. Zabezpečení čištění vozovek, zimní údržba MK 

d. Čištění a údržba chodníků, cyklostezek, cest 

e. Vyjadřování se k organizaci individuální dopravy a MHD 

f. Udělování souhlasu ke zvláštnímu užívání MK 

g. Povolování výjimek pro vjezd do nízkoimisní zóny (pokud by 
byla stanovena) 

h. Vydávání a evidence parkovacích dokladů pro rezidenty 

i. Výkon práv a povinností k veřejně přístupným účelovým 
komunikacím a dopravním plochám (v souladu se záměry města) 

j. Zabezpečení vybavení zastávek MHD 

 

 

 



HLAVNÍ PODKLADY 

 Plán udržitelné městské mobility města Brna (2015) 

 Generel cyklistické dopravy na území města Brna (2010) 

 Generel pěší dopravy na území města Brna (2010) 

 Strategie parkování ve městě Brně (2013) 

 Ročenka dopravy Brno 2015 (2016) + starší ročníky 

 Analýza vybraných sfér dopravy města Brna z hlediska 
městské části Brno-střed (2015) 

 

 

 



HLAVNÍ TÉMATA K DISKUZI 

 Významné dopravní stavby s dopadem na dopravu na území 
MČ Brno-střed 

 

 Urbanismus a doprava, dopravní bezpečnost 

 

 Parkování, místní a účelové komunikace 

 

 Cyklistická a pěší doprava, dělba přepravní práce 

 

 

 



Přepravní vztahy IAD 



Intenzita dopravy v roce 2015 



ZÁKLADNÍ POTŘEBY JÁDROVÉHO ÚZEMÍ BRNA 
VE VZTAHU K NADŘAZENÉ DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍTI  

BRNĚNSKÉ METROPOLITNÍ OBLASTI 

 Snažit se o co nejefektivnější napojení severu brněnské 
aglomerace na nadřazenou silniční síť tak, aby docházelo k 
odvedení tranzitní i zbytkové automobilové dopravy mimo 
nejvíce osídlené části města, kde jsou nyní již překračovány 
emisní a hlukové limity.  

 Snažit se o vedení tras R 43 a R 52 v takovém profilu, aby 
došlo k co nejefektivnějšímu vedení vlastní automobilové 
dopravy mimo vnitřní část města Brna.  

 Dobudovat co nejdříve VMO v plánovaném profilu. 

 Dobudovat co nejdříve rozšíření dálnice D1 na šestipruhový 
profil včetně kolektorového napojení jako plnohodnotný 
obchvat města Brna. 

 

 

 



Model intenzity dopravy 2030 – alternativní varianta 



Generel pěší dopravy 



Generel cyklistické dopravy – Intenzity  


