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Po volebním období 2010-2014, ve kterém poprvé vyhrála ČSSD a utvořila koalici 

s ODS, se vítěznou stranou v komunálních volbách stalo hnutí ANO 2011 s 19,93 % 

hlasů. ANO v roce 2014 vytvořilo koalici s hnutím Žít Brno, KDU-ČSL a Stranou 

zelených. Přes 5% hranici se do Zastupitelstva v Brně dostalo celkem osm subjektů, 

primátorem se stal Petr Vokřál z hnutí ANO. Po rezignaci Kláry Liptákové (KDU-

ČSL) strana opustila koalici a vrátila se v roce 2016, kdy se členem zastupitelstva stala 

také TOP 09. 

 

 

Zdroj: ČSÚ. 

 

Priority pro volební období 2014-2018 

Cílem tohoto textu je zhodnotit plnění programových priorit brněnské koalice během 

čtyřletého funkčního období 2014-2018. Analýza vychází z programového prohlášení 

pro dané volební období, ve kterém jsme se zaměřili na jednotlivé oblasti, a z každé  

z nich vybrali konkrétní stanovené cíle. Plnění programových priorit bylo ověřováno  

z dostupných veřejných zdrojů (například z tiskových zpráv, webových stránek města 

nebo ze strategických dokumentů). 

 

Koalice ANO, KDU-ČSL, SZ a hnutí Žít Brno představila na začátku volebního období 

několik hlavních programových priorit. Jednou z nich se stala snaha o otevřenou 
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radnici a zodpovědnou správu města, která by po vládě velké koalice1 přinesla 

rozmanitější dialog mezi zastupiteli. Tato priorita byla zahrnuta již v předvolebních 

slibech (hnutí Žít Brno či ANO, které se zavázalo prosadit manažerské  

a transparentní řízení města) a pojí se s ní snaha o transparentnost radnice, mimo 

jiné jejího rozpočtu či investic, nebo zveřejňování smluv a systému zadávání 

veřejných zakázek. Důležitou součástí byl také slib zapojení veřejnosti do diskuse  

a řešení jednotlivých projektů. 

 

Další prioritou pro město Brno byla oblast dopravy. Zástupci poukázali na potřebu 

snížit počet automobilů v centru města, například pomocí rozvoje MHD či pěší  

a cyklodopravy (vytváření cyklopruhů, zpřístupnění centra pro cyklisty nebo podporu 

bikesharingu). Strana zelených před volbami slibovala mimo jiné zvýšení využívání 

veřejné dopravy skrze zlevnění MHD na polovinu. Motivující ceny MHD do svého 

programu zahrnulo i hnutí ANO. Významným cílem bylo také vytvoření parkovacích 

domů a záchytných parkovišť. 

 

V neposlední řadě pak bylo cílem vytvoření funkčního systému železniční dopravy  

a modernizace tratí a hlavního vlakového nádraží. Poloha Hlavní nádraží je jedním 

z nejvýraznějších témat spojených s Brnem, které se objevilo již během několika 

volebních období. V současné době se připravuje nové nádraží (přesun nádraží byl 

schválen v roce 2018) a modernizuje se současné pro potřeby do dokončení přesunu. 

Ukončení debaty ohledně polohy do svého předvolebního programu zahrnulo hnutí 

Žít Brno, které slíbilo zasadit o realizaci projektu modernizace Železničního uzlu 

(hnutí však bylo pro ponechání stávající lokality).  

 

Kromě nádraží se koalice zavázala zasadit také o renovaci veřejných prostranství  

a územní rozvoj po celém městě (lepší možnosti třídění odpadu, rozšíření a podpora 

trhů, zlepšení úklidu veřejných prostranství nebo lepší dostupnost parků a dětských 

hřišť). Výrazným tématem se stal také plán zřízení Kanceláře hlavního architekta, 

podporovaný hnutím Žít Brno. V sociální oblasti se prioritami staly především změny 

týkající se bytové politiky, školství a rozvoje komunity. KDU-ČSL do programového 

prohlášení prosadila také zřízení služby senior bus, pomáhající seniorům mimo jiné 

dopravit se k lékaři.  

 

Plnění stanovených priorit koalice 

*Jednotlivé body tabulky vycházejí z programového prohlášení pro období 2014-2018. 

 

Co se týče priorit zaměřených na zajištění otevřené radnice a kvalitní správu 

města, vedení města se zasadilo o zapojení veřejnosti do diskuse skrze různé 

projekty (např. Participativní rozpočet) a přispěli k větší transparentnosti díky 

dostupným informacím, především na webových stránkách města. Mezi nesplněné 

                                                      
1 Velká koalice – ODS se namísto spojení s KDU-ČSL a TOP 9 rozhodla utvořit koalici s ČSSD.  

https://brno.idnes.cz/velka-koalice-v-brne-v-polocase-dz4-/brno-zpravy.aspx?c=A121110_1852415_brno-zpravy_bor
http://www.zitbrno.cz/program/zit-brno-2014/
http://brno.anobudelip.cz/
https://brno.idnes.cz/predvolebni-rozhovor-drapalova-dap-/brno-zpravy.aspx?c=A140905_2096765_brno-zpravy_mich
http://brno.anobudelip.cz/
http://www.zitbrno.cz/program/zit-brno-2014/
https://brnojebozi.cz/mapa-zazraku/
https://docplayer.cz/543849-Koalicni-smlouva-mezi-zit-brno-ano-2011-kdu-csl-a-stranou-zelenych-pro-zastupitelstvo-mestske-casti-brno-stred-v-obdobi-2014-2018.html


priority patří několik bodů, jako například zprovoznění elektronického helpdesku pro 

občany, založení skupiny krajských měst nebo uzpůsobení úředních hodin. 

 
 

Tabulka 1: Programové priority I 

Otevřená radnice 
a zodpovědná 
správa města 

Příklady řešení, budoucích plánů, 
informace: 

 
Splněno? 

 
Zprůhlednění a 

zjednodušení správy 
města 

 
 

 

Změny, které umožňují občanům zapojit se do 
rozhodování (např. Participativní rozpočet), dále 
pak otevřené výbory Zastupitelstva i komise Rady 

městské části Brno-střed odborníkům z řad 
veřejnosti 

Ano2 

Vytvoření jasného  
a transparentního 
systému zadávání  
veřejných zakázek  

a výběrových řízení 

Veřejné zakázky jsou dostupné na webových 
stránkách města, včetně informací 

Částečně3 

 
Transparentní účet 

města Brna 

Vznik rozklikávacího rozpočtu a transparentního 
účtu dostupného na internetu 

Ano 

Zveřejňování smluv 
na portálu 

Ministerstva vnitra 
České republiky 

Smlouvy je možné v registru najít, poslední 
dostupná smlouva z 5.3.2018 

Ano 

Participace občanů 
na aktivitách města 

Různé možnosti zapojení občanů- např.: 
participativní rozpočet 

Částečně4 

Možnost 
komunikace s úřady 

i ve svobodných 
formátech 

 
Nedostatek informací 

Nelze 
hodnotit 

Založení skupiny 
krajských měst 

Ne Ne 

Zprovoznění 
elektronického help 

desku s 
garantovanou dobou 

odpovědi 

Ne Ne 

Zrevidování úřední 
hodiny tak, aby lépe 

vycházely vstříc 
potřebám občanů 

Úřední hodiny například Magistrátu města Brna – 
čtyři dny v týdnu zavřeno a pouze dvakrát týdně 
do 17 hodin. Podobné je to u Úřadů městských 

částí Brna či Finančních úřadů 

Ne5 

                                                      
2 Zavedení kroků, které umožnily snadnější přístup k informacím. 
3 Veřejné zakázky a informace o nich možné najít na webových stránkách města. 
4 Zapojení občanů například do rozhodování o financování projektů. 
5 Úřední hodiny maximálně do 17 hodin a zavřeno některé dny mimo víkend. 

https://zakazky.brno.cz/
https://zakazky.brno.cz/


Zavedení 
jmenovitého 

hlasování v RMB  
i komisích RMB  
a výborech ZMB 

Ano, dostupné na webových stránkách města Ano 

Zveřejňování 
stenozáznamu  

z jednání ZMB na 
internetu 

Ano, dostupný na webových stránkách města Ano 

 
 
V oblasti dopravy proběhla pozitivní změna v případě snahy snižování automobilové 

dopravy ve městě (sdílená kola, zpřístupnění centra města cyklistům, rozvoj 

cyklistických cest a podobně)6. Podpořen byl také projekt sdílených automobilů 

(carsharing) a přístupnější rezidenční parkování v důsledku nového systému 

parkovacích zón. V budoucnu je ovšem potřeba zaměřit se na dostavbu Velkého 

městského okruhu, některých tramvajových tratí a přestavbu železničního uzlu. 

Důležitou součástí oblasti dopravy je téma hlavního nádraží – jeho modernizace  

a v současné době již schválený přesun do nové lokality (viz výše). 

 

 

Tabulka 2: Programové priority II 

Doprava 
Příklady řešení, budoucích plánů, 

informace: 
Splněno? 

Zrevidování dopravní 
koncepce města, 

odstranění 
archaických 

dopravních řešení  
z územního plánu 

Vznik ITI Projektů v oblasti dopravy 
Statutárního města Brna – plán projektů, které 

mají například prodloužit či revitalizovat 
tramvajové trati, vytvořit nové cyklotrasy a 

podobně 

Ne7 

Zahájení stavby 
západní části Velkého 

městského okruhu 
Projekt odložen Ne 

Připravení k realizaci 
dalších úseků VMO 
včetně dostatečných 

protihlukových 
opatření 

Projekt odložen Ne 

Vytvoření sítě 
záchytných parkovišť  
a parkovacích domů 

Vznik Strategie parkování ve městě Brně, 
ovšem nedošlo ke stavbě parkovišť 

Ne 

Zavedení systému 
rezidenčního 

parkování (dle 
potřeby) 

Nový systém parkování v Brně a systém 
parkovacích zón. 

Ano 

                                                      
6 O podporu cyklistů se zasadilo především hnutí Žít Brno.  
7 Není koncepce, pouze součást strategie rozvoje obsahující několik projektů v oblasti dopravy. 



Podpora rozvoje car 
sharingu 

Podpora skrze pilotní projekt poskytování 
služby carsharing ve městě Brně 2017 

(například výhody při parkování) 

 
Ano8 

Podpora rozvoje sítě 
tramvajových a 

trolejbusových tratí 

Plány dostavby a přestavby některých tratí, viz. 
Záměry rozvoje veřejné dopravy ve městě Brně 

Částečně9 

Realizace prodloužení 
tramvajové tratě do 

bohunického kampusu 
a na Kamechy 

Ne, projednává se Ne 

Doplnění spojů tam, 
kde je třeba 

Nedostatek informací 
Nelze 

hodnotit 

Funkční systém 
cyklodopravy 

 
Opatření jako mapa realizovaných 

cykloopatření a dalších  
cyklistických dat (bude zveřejněna), nová 

opatření pro cyklisty  
(například zpřístupnění centra města) 

Částečně10 

Podpora rozvoje 
bikesharingových 

systémů 

Souhlas radnice Brna-střed s investičním 
záměrem systému sdílených kol 

Ano11 

Bezbariérová 
přístupnost do všech 

úřadů 

Ne, existuje generel bezbariérových tras, 
dopravy a přístupnosti objektů v centru města 

Brna 
Ne 

Vytvoření podmínek 
pro bezpečný pohyb 

chodců ve městě 

Plány jako například výstavba chodníků, 
bezbariérové úpravy komunikací 

Ne 

Zajištění funkčního 
systému železniční 

dopravy s moderním 
nádražím 

Plány pro budoucí rekonstrukci a projekt 
Europoint 

Ne12 

Zpřístupnění 
veřejnosti veškerých 
informací o projektu 

přestavby železničního 
uzlu 

Informace na webu v rámci projektu Europoint Ano 

 

 

V oblasti kultury zastupitelé podpořili rozvoj kulturních projektů (příkladem je 

Janáčkovo centrum, nebo Kreativní centrum) a tvorbu strategického plánu Brno 

2050. Rozvoj města byl podpořen ve volebním období díky úpravě územního plánu 

a zřízení kanceláře hlavního architekta města Brno (ta třeba v Praze stále chybí). 

Pozitivně lze hodnotit také snahu o intenzivnější úklid veřejných prostorů (mimo jiné 

v oblasti Hlavního nádraží), podporu třídění odpadu pomocí instalace sběrných 

                                                      
8 Zapojení města do podpory sdílených vozidel. 
9 Plán rozvoje (do roku 2030). 
10 Zpřístupnění centra města a budování nových cyklotras. 
11 Podpora systému sdílených kol, především pak v centru města. 
12 Pouze plány. 



nádob nebo projekty nového využití brownfields (například Vaňkovka nebo bývalá 

prachárna hradu Špilberk). Zprovozněna byla krytá městská tržnice na Zelném trhu a 

kultura či volnočasové aktivity byly podpořeny dotačními programy. Problémem 

zůstává nedostatek parkovacích ploch. 

 

 

Tabulka 3: Programové priority III 

Rozvoj města, kultura a 
volný čas 

Příklady řešení, budoucích 
plánů, informace: 

Splněno? 

Najít způsob financování 
Janáčkova kulturního centra, 

Dokončení projektu alespoň do 
stádia stavebního povolení. 

Podepsáno memorandum o 
financování a podepsaná smlouva s 

dodavatelem projektové 
dokumentace pro stavební povolení. 

Dokončení stavby má být v roce 
2021 

Ano 

Navýšení finančních prostředků 
pro nezřizovanou kulturní scénu 

ze stávajícího rozpočtu na 
kulturu 

Ano Ano 

Podpoření vzniku Kreativního 
centra v objektu bývalé káznice 

Vyhlášení soutěže o architektonický 
návrh, od roku 2016 otevřeno pro 

veřejnost 
Ano 

Vytvoření dlouhodobého 
strategického plánu 

Plán Brno 2050 a Akční plán 
Strategie pro Brno 

Ano 

Vytvoření nového územního 
(metropolitního) plánu 

Pokračování přeměny územního 
plánu města Brno – metropolitní 

plánování 
Ano13 

Zřízení útvaru hlavního 
architekta 

Ano, KAM – nové centrum od roku 
2016 

Ano 

Vytvoření strategií rozvoje 
veřejných prostranství 

Součástí strategie Brno 2050, 
Strategický plán rozvoje městské 

části Brno-střed 2018-2025- např. 
rozvoj zeleně, úklidu či životního 

prostředí, 
KAM-manuál veřejných prostranství 

Ano14 

Revize navrhované podoby 
Jižního centra 

Vyhlášení soutěže o podobu Jižního 
centra 

Ano 

V oblasti životního prostředí: 
vypracování akčního plánu pro 

zlepšení kvality ovzduší ve 
městě Brně 

Akční plán zlepšování kvality 
ovzduší 2017, Program zlepšování 
kvality ovzduší aglomerace Brno, 

Generel ovzduší 

Ano 

Zvýšení čistoty veřejných 
prostranství 

Schválená koncepce návrhu úklidu 
prostranství u nádraží, 

 uzavření smlouvy s Brněnskými 
komunikacemi, a.s. 

Částečně15 

                                                      
13 Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI. 
14 Několik strategií rozvoje veřejných prostranství města. 
15 Zavedení opatření úklidu u nádraží, snaha o zkvalitnění kontroly úklidu veřejných prostranství. 



Připravení vzniku nových 
parkovacích ploch 

Ne Ne 

Změna systému plateb za 
odpady tak, aby do něj byli 

zapojeni všichni, kdo v Brně 
skutečně bydlí 

Nedostatek informací 
Nelze 

hodnotit 

Motivace občanů k třídění 
odpadu 

Radnice Brno-střed nabízí zdarma 
občanům městské části  

doplnění nebo výměnu části černých 
sběrných nádob na směsný  

odpad za popelnice na papír nebo 
plasty., od roku 2014 jednodušší 

systém  
třídění odpadů 

Ano 

Podpora nového využití 
brownfieldů 

Ano, projekty pro revitalizaci- 
(například viz. Brožura BRNO 
BROWNFIELDS 2015), mapa 

brownfields, která znázorňuje jejich 
aktuální stav lokalit a umožňuje 

lepší orientaci 

Ano16 

Zřízení komise pro zavedení 
chytrých technologií za účelem 

efektivní správy města 

Ano, Komise Smart City RMB, 
Koncept Smart City Brno 

Ano 

Příprava programu 
energetických renovací budov v 

majetku města 

Hodina Země (Earth Hour), 
Plánované renovace škol a 

nemocnic, kroky pro renovaci- např. 
regenerace bytových domů Nový 

Lískovec 

Částečně17 

Adaptace města Brna na změnu 
klimatu 

Projekt UrbanAdapt – zapracováno 
do strategie Brno 2050 

Ne18 

Podpoření rozvoje zón volného 
času, včetně výstavby dalších 

dětských hřišť a míst pro 
sportovní aktivity 

Nedostatek informací 
Nelze 

hodnotit 

Podpora otvírání školních 
sportovních areálů veřejnosti v 

době mimo školní výuku 
Nedostatek informací 

Nelze 
hodnotit 

Rozhodnutí o umístění a 
způsobu financování nového 

fotbalového stadionu a 
multifunkční haly 

Příprava stavby nového fotbalového 
stadionu za Lužánkami a hokejové 

haly Kometa na výstavišti 
Ano 

 

 

V rámci programových priorit týkajících se školství se koalice snažila o zvýšení 

kapacit mateřských škol, ale také o lepší stravování v rámci ZŠ či renovaci hřišť. 

Podpořeni byli také senioři nebo sociálně slabší. Kladně lze hodnotit také spolupráci 

                                                      
16 Interaktivní mapa lokalit (lepší orientace potenciálních investorů), evidence lokalit, podpora projektů. 
17 Existuje vize a realizovány postupné kroky, ovšem chybí celkový program/plán. 
18 Avšak je připravená vize budoucí adaptace města, účast na konferencích i projektu UrbanAdapt, již existují 
některé realizované projekty. 



města s univerzitami, v rámci které se mohou studenti podílet na přípravě různých 

projektů a řešení problémů města. Více pozornosti je potřeba věnovat také 

pokračování snižování hazardu na území města. V případě bydlení proběhly změny 

k lepšímu, je však důležité více se zaobírat tématem sociálního bydlení a dostupnosti 

bydlení pro mladé lidi či rodiny. 

 

  

Tabulka 4: Programové priority IV 

Sociální oblast – 
bydlení, školství, 

bezpečnost 

Příklady řešení, budoucích plánů, 
informace: 

Splněno? 

Zajištění dostatek míst 
v mateřských a 

základních školách 

Snaha o zvyšování kapacit MŠ: stavba MŠ 
Sýpka, postavena MŠ Kamechy, výstavba 

nových pavilonů ve třech mateřských školách. 
Podle vývoje kapacit zvýšení kapacit v MŠ, u 

ZŠ nejsou informace 

Částečně19 

Vytvoření částečných 
úvazků v městských 

organizacích 
Nedostatek informací 

Nelze 
zhodnotit 

Zřízení senior taxi 
zlepšující seniorům a 

hendikepovaným 
dostupnost lékařské 

péče 

Projekt senior bus Ano 

Prostřednictvím 
grantového systému 

podpora projektů 
volnočasových aktivit 

seniorů 

Existence dotací na projekty v programu 
Aktivity realizované v rámci  

Plánu aktivního stárnutí ve městě Brně, 
Dotace na projekty v oblasti  

neformálních pečovatelů, Dotace na činnosti 
doplňující zdravotnické  

služby na území města Brna, projekty: 
"TROJLÍSTEK – sblížení tří generací", 

klub aktivních seniorů 

Ano20 

Podpora začlenění 
sociálně slabých a 

vyloučených osob zpět 
do společnosti 

Ano, Strategický plán sociálního začleňování 
města Brna pro období 2016–2019- 

spolupráce s institucemi, několik oblastí, 
skrze které lidé začleňováni, Koordinovaný 

přístup k sociálně vyloučeným lokalitám 

Ano21 

Podpora projektů 
prevence ztráty bydlení 

Projekt Prevence ztráty bydlení ve městě Brně 
(esfcr- 2018-2021). Operační program 

Zaměstnanost 2017-2020, finanční podpora 
z evropských fondů pro projekty Rapid Re-

Housing nebo Housing First 

Ano22 

                                                      
19 Navyšování počtu míst v MŠ, ovšem chybí informace o ZŠ. 
20 Finanční podpora různých projektů. 
21 Spolupráce s dalšími institucemi a jasný přístup k vyloučeným lokalitám. 
22 Několik projektů finančně podporovaných z evropských fondů, rozpočtu města a státu. 



Podpora inklusivního 
vzdělávání 

Projekt Inklusivní vzdělávání – více 
pedagogických asistentů, příprava 

elektronického zápisu do škol 
Částečně23 

Podpora intenzivnější 
spolupráce města s 

univerzitami 

Strategie Brno2050 – možnost pro studenty 
měnit město pomocí soutěží, zapojení 

studentů do řešení různých problémů, projekt 
Studentské Brno 

Ano24 

Navýšení počtu 
městských strážníků a 

zlepšení jejich 
mzdových podmínek 

Snaha o navýšení počtu strážníků: navýšení 
rozpočtu Městské policie Brno pro příští rok, 

a to o 40 milionů korun 
Částečně25 

Odmítnutí tvrdého 
hazardu na území města 

Brna 

Projekt mapa hazardu- nástroj proti hazardu, 
vyhlášení nulové tolerance 

 
Částečně26 

Posílení finančních 
prostředků do prevence 

kriminality 

Projekty PSP, Koncepce prevence kriminality 
ve městě Brně 

na léta 2017–2021, Dotační program města 
Brna prevence kriminality 

Ano 

Zavedení centrální 
evidenci volných 

městských bytů na 
webových stránkách 

Ne centrální evidence, ale systém 
zveřejňování volných bytů nejen na úřední 
desce, ale i prostřednictvím např. sreality 

Ne27 

Pronajímání obecních 
bytů na základě 
transparentních 

pravidel 

Nová pravidla pro pronájem městských bytů: 
schválení aktualizovaných pravidla pronájmu 

bytů v MČ BS a kritéria a způsob pro výběr 
žadatelů o pronájem bytu 

Ano28 

Celoměstská pravidla 
pro privatizaci bytů po 

roce 2015 

Nový postup privatizace bytového fondu 
ve městě 

Ne 

Zrevidovat evidenci 
majetku města 

Nedostatek informací 
Nelze 

hodnotit 

Zavedení celoměstských 
pravidel pro 

pronajímání sociálních 
bytů a případné 
navýšení počtu 

Pravidla nemají jasné informace, ale 
navyšování počtu  

a zlepšování situace pomocí projektů jako 
například housing first,  

150 bytů (50 ročně po tři roky) finančně 
dostupného bydlení v průběhu tří let,  

sociálně nájemní agentura, Nábytková banka, 
Integrované územní investice (ITI) 

Částečně29 

Podpora rozvoje cenově 
dostupného bydlení 

Strategie bydlení města Brna 2018–2030 Částečně30 

 

 

                                                      
23 Určité kroky, ale chybí komplexnější podpora. 
24 Zapojení studentů do řešení problémů a plánování vývoje města. 
25 Zlepšení platových podmínek, ovšem potřeba zvýšit počet strážníků. 
26 Stále existuje, ale postupy pro snížení hazardu. 
27 Neexistuje centrální evidence, ale rozšíření systému nabídky. 
28 Dostupná pravidla i kritéria žadatelů. 
29 Nejsou celoměstská pravidla, ale podpora sociálního bydlení skrze projekty. 
30 Spíše skrze projekty pro jednotlivé skupiny. 

https://www.mapa-hazardu.cz/,%20ústup%20nelegálního%20hazardu


Závěrem 

Koalice pro období 2014-2018 ve městě Brno se, jak ukazuje tato stručná analýza 

vybraných bodů, zasadila o několik důležitých změn. Ačkoliv nebyly z důvodu rozsahu 

i přehlednosti zahrnuty všechny cíle programového prohlášení, z analýzy vyplývá 

naplnění některých oblastí ale i potřeba změn v oblastech dalších. Během volebního 

období koalice splnila 46 % a částečně splnila 19 % stanovených bodů (viz graf níže). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Vlastní graf na základě provedené analýzy (vybrané body). 

 

 

Změny k lepšímu proběhly například v oblasti správy města, které má nově dostupný 

transparentní účet, využívá se participativní rozpočet a zavedlo se také mimo jiné 

jmenovité hlasování v Radě města Brna. V oblasti dopravy je pozitivním krokem 

podpora carsharingu a bikesharingu jako jedno z opatření pro snížení počtu aut 

v centru města. Zásadní však bylo rozhodnutí o budoucnosti Hlavního nádraží, které 

by se po schválení v roce 2018 mělo přesunout k řece. V rámci rozvoje města bylo 

významnou změnou zavedení kanceláře hlavního architekta, která zatím neexistuje 

v žádném jiném českém městě. K rozvoji přispívá také spolupráce s univerzitami  

a zapojení studentů do řešení problémů města. I v dalších oblastech je možné 

sledovat pozitivní vývoj, kromě jiného v motivaci občanů třídit odpad (zdarma 

výměna nádob na odpad), či v podpoře sociální sféry (zaveden byl například KDU-

ČSL podporovaný projekt senior bus, nebo podpora sociálního bydlení skrze různé 

projekty). 

 

V budoucích letech bude potřeba zaměřit se na dalším zvyšování kvality  

a transparentnosti správy města – kromě jiného skrze přizpůsobení úředních hodin 

pracujícím občanům. Změny jsou potřeba také v dopravě – třeba realizace projektů 

Velkého městského okruhu (součástí předvolebních programů 2018 – například 

https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/st-mesto-brno-mestska-cast-brno-statutarni-me
https://damenavas.brno.cz/
https://kambrno.cz/


hnutí ANO), vytvoření více záchytných parkovišť (ty slibuje KDU-ČSL), prodloužení 

tramvajových tratí (jednou ze slíbených je trať na Kamechy – viz volební program 

ČSSD) a realizace plánů týkajících se hlavního nádraží (dokončení modernizace 

stávajícího a případné přesunutí Hlavního nádraží). Hnutí Žít Brno dále slibuje 

vstřícnější model rezidentního parkování. Na životní prostředí se zaměřuje Strana 

zelených, která pro další volební období slibuje zlepšení úklidu či podporu chodců.  

 

http://brno.anobudelip.cz/
https://brnojebozi.cz/wp-content/uploads/2018/09/program_final.pdf
https://www.cssdbrno.cz/inpage/volebni-program-cssd-brno-pro-komunalni-volby-2018/
https://www.zitbrno.cz/program
http://zelenebrno.cz/komunalni-volby-2018/program/#prog
http://zelenebrno.cz/komunalni-volby-2018/program/#prog

