
 

 

V BRNĚ, 28. 02. 2017 
 
 
 
BRNO MĚSTO DOHODY – VEŘEJNOST ZAPOJUJEME OD ZAČÁTKU  
 
 
Co člověk, to názor. Poslední únorový den se v Brně na jednom místě sejdou lidé 
z různých (zájmových) skupin a pokusí se to změnit. Politici, úředníci, developeři, 
aktivisté, odborná veřejnost… Každý z nich se na území města dívá z jiného úhlu, 
má jiné potřeby. Ty se promítají do území města, a proto se všichni potkají a budou 
hledat společně vize prostorového rozvoje města, které se promítnou do územního 
plánu Brna. 
 
Diskusní a plánovací setkání s podtitulem Brno město dohody spadá do procesu přípravy 
územního plánu a má za cíl definovat, jakým směrem se bude Brno ubírat po urbanistické 
stránce. U „kulatých stolů“ se sejdou zástupci devíti různorodých skupin. Politik, úředník, 
zástupce pořizovatele územního plánu či podnikatelské sféry, architekt, představitel neziskové 
organizace, správce městského majetku, osobnost společenského života a fanoušek rozvoje 
města – takto bude vypadat osazenstvo „kulatého stolu“, kterých bude 28. února v sále Reduty 
připraveno devět. Celkem jedenaosmdesát osob tak vyjádří svůj názor na rozvoj města, přičemž 
každý z nich se dívá na území z jiného úhlu, vnímá jiné potřeby a má tedy odlišné priority. 
 
„Příprava zadání územního plánu je náš klíčový úkol. Proto do ní hned od začátku zapojujeme 
různé názorové a zájmové skupiny. Zajímá nás jejich názor, neboť územní plán je nejen „zákon“ 
určující, co kde má být, ale také dohoda o území,“ uvedl Michal Sedláček, ředitel KAM. Cílem 
KAM je příprava odborného názoru na rozvoj města. Součástí je i zpracovaní vize 
prostorového rozvoje města, která vychází z koordinace strategického a územního 
plánovaní.  
 
KAM od počátku své činnosti v červenci loňského roku zapojuje veřejnost do architektonického 
a urbanistického dění ve městě Brně. Se zástupci široké veřejnosti se setkává na debatách a 
komentovaných procházkách, se zástupci jednotlivých městských částí přímo u nich na 
radnicích, s odbornou veřejností na pracovních workshopech. 
 
Plánovací setkání v Redutě je prvním krokem v projednávání vizí prostorového rozvoje města. 
Následovat bude projednání se zástupci městských částí a s veřejností. Výsledná podoba vizí 
bude předložena Zastupitelstvu města Brna na jeho zasedání v červnu tohoto roku.  
 
„Horkým brněnským tématem je, zda město půjde cestou úplně nového územního plánu, či 
dokončí jednu ze tří variant rozpracovaného konceptu územního plánu, na kterém byly práce 
pozastaveny v roce 2013. Rozhodnutí je na politicích, nicméně v obou případech jsou vize 
prostorového rozvoje města zásadní, neboť určují priority v oblasti tvorby města.“ doplňuje 
k akci Michal Sedláček. 
 



 

 

PROGRAM SETKÁNÍ 28.2.2017 16:00-19:00 Mozartův sál divadla Reduta 
 
15:30 Registrace účastníků 
16:00 Úvodní slovo 
16:20 Toto je Brno 
Jaké jsou silné stránky města, které by měly být základem vize pro Brno? 
17:00 Dobré město pro život 
Které klíčové předpoklady mohou zvyšovat atraktivitu města Brna? 
17:30 Přestávka 
Vylepení flipchartů jednotlivých stolů a diskuse mezi skupinami 
17:50 Vize prostorového rozvoje města 
Jaké jsou zásadní dlouhodobé vize prostorového rozvoje města Brna? 
18:40 TOP 10 vize 
Bodové hodnocení vizí napříč skupinami 
19:00 Závěr a neformální pokračování s pohoštěním 
 
POZVANÉ SKUPINY 
Politici Brno (vedení i opozice) 
Úředníci MMB 
Pořizovatelé územního plánu (OÚPR) 
Aktivisté (nezisková sféra) 
Osobnosti veřejného života 
Podnikatelé (vč. developerů) 
Fanoušek architektury (různí) 
Správce (městského majetku) 
Odborná veřejnost 

• u každého stolu bude přítomen facilitátor 

 
Kancelář architekta města Brna 
Jsme architekti, urbanisté, inženýři, sociologové, geografové… Zkrátka tým specialistů na město. Jsme odborná 
koncepční kancelář města Brna. Máme za cíl pozitivně ovlivnit vývoj Brna na dalších 50+ let. Jsme odborníci zaměření 
na urbanismus a architekturu veřejných prostranství. Naší projektem je Brno. Především jeho územní plán a veřejný 
prostor. Nový územní plán, kultivovaná veřejná prostranství, urbanistické a architektonické soutěže, a zapojování 
veřejnosti do plánování a rozhodování. Zadání a zpracování územního plánu jako dohody o území umožňující rozvoj 
města. Tvorba ulic a náměstí odpovídající současným trendům a postupům. Aktivní spolupráce s veřejností formou 
anket, besed, workshopů, výstav, procházek, společného plánování. 
(Zřízení nové příspěvkové organizace schválilo zastupitelstvo města Brna na svém zasedání 8. prosince 2015. Jejím 
ředitelem byl 5. dubna 2016 jmenován doc. Ing. arch. Michal Sedláček. Své sídlo v Malém Špalíčku na Zelném trhu 
získala Kancelář 1. července 2017. K 1. lednu 2017 má kancelář 13 zaměstnanců.) 

 
doc. Ing. arch. MICHAL SEDLÁČEK (*1963) 
Vystudoval FA na VUT v Brně a Školu architektury na AVU v Praze. Po studiích odešel do zahraničí, působil v New 
Yorku, Moskvě, Los Angeles. Pracoval mimo jiné také v ateliéru známého architekta Franka Gehryho. V roce 2007 
založil v Los Angeles pobočku architektonické firmy Aedas, kterou vedl až do jara 2016, kdy zvítězil ve výběrovém 
řízení na ředitele Kanceláře architekta města Brna. Mezinárodní výběrová komise, ve které zasedli mimo jiné hlavní 
architekta dánské Kodaně Tina Saaby, ředitel odboru plánování města Vídně Thomas Madreiter, šéf pražského 
Institutu plánování a rozvoje Petr Hlaváček nebo nezávislý odborník na urbanismus a architekturu Adam Gebrian, jej 
vybrala z celkem 9 uchazečů. 

 
 


