
 
 
 
  

  

 
 
V BRNĚ, 25. 4. 2017 
 
 
MĚSTSKÝ ARCHITEKT VYRÁŽÍ ZA OBYVATELI MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ 
 
 
Když ředitel Kanceláře architekta města Brna nastupoval do své funkce, sliboval, že 
do plánování města bude aktivně zapojovat jeho obyvatele a všechny městské 
části. Ani ne po roce činnosti KAM má za sebou návštěvu všech 29 radnic a se členy 
svého týmu vyráží na jízdu za obyvateli městských částí. Na setkáních s názvem 
KAM JEDE K VÁM! prodiskutuje s Brňany územní plán, Vize prostorového rozvoje 
města a „horká“ brněnská témata. 
 
Kancelář architekta města Brna má tři hlavní oblasti činnosti – územní plán, veřejný prostor a urbanistické 
a architektonické soutěže. Názory veřejnosti považuje za nedílnou součást procesu vytváření 
společné dohody o tom, kam se Brno má vyvíjet. Tato dohoda je průnikem názorů zástupců města 
i městských částí, odborných znalostí řady různých expertů, podnikatelských záměrů a potřeb 
obyvatel města. Proto nyní KAM vyráží za obyvateli městských částí. 

 
Brno má jeden z nejstarších územních plánů u nás. Je z roku 1994 a v mnoho ohledech již nevyhovuje. 
Architekti na setkáních budou vysvětlovat, k čemu územní plán slouží, popíší aktuální kroky města i 
dopady tohoto dokumentu na Brno a Brňany. „O územní plán se zajímá malá část obyvatel města, 
je to složitý dokument, který je zdánlivě určen odborné veřejnosti. Kromě toho je ještě velká 
pozornost soustředěna na centrum města. Rádi bychom to změnili a vtáhli obyvatele 
jednotlivých městských částí do plánování jejich města a srozumitelným jazykem s nimi 
probrali otázky územního plánu“ popisuje akci ředitel KAM Michal Sedláček. 
 
Celkem 7 setkání se uskuteční během května a června, vždy ve čtvrtek od 18 hodin. Začíná se 4. 5. 
v Sokolovně v Novém Lískovci, končí 15. 6. v Hostinci Sokolovna v Tuřanech. Po prezentaci na téma 
územní plánování bude vždy následovat moderovaná diskuse, ve které bude moci každý vyjádřit svůj 
názor, a na závěr neformální diskuse s občerstvením. Přímo na místě bude také možné vyplnit anketu 
Vize prostorového rozvoje města, ve které Brňané mohou vyjádřit názor, kterým se má podle nich ubírat 
Brno po stránce urbanistické. Kromě územního plánu se budou diskutovat i témata jako ne/přesun 
nádraží, D43 nebo nedostatek bytů v Brně. Jedná se o jedinečnou možnost osobního setkání 
s architektem města, který byl 5. 4. 2017 ve své funkci přesně rok, a jeho týmem. 
 

 
KAM JEDE K VÁM – PLÁN JÍZDY 
setkání s městským architektem a jeho týmem 
 
čtvrtek 4. 5. 2017, 18:00  
MČ Bohunice, Bosonohy, Nový Lískovec, Starý Lískovec,  
Místo konání: Sokolovna Nový Lískovec (Nový Lískovec, Rybnická 75) 
 



 
 
 
  

  

čtvrtek 11. 5. 2017, 18:00   
MČ Černovice, Líšeň, Střed, Vinohrady, Židenice 
Místo konání: Dělnický dům Židenice (Židenice, Jamborova 3323/65) 
 
čtvrtek 18. 5. 2017, 18:00   
MČ Jundrov, Komín, Žabovřesky 
Místo konání: restaurace U Dvořáků (Komín, Hlavní 119/121) 
 
čtvrtek 25. 5. 2017, 18:00   
MČ Ivanovice, Jehnice, Královo Pole, Medlánky, Ořešín, Řečkovice a Mokrá Hora 
Místo konání: společenské centrum Sýpka (Medlánky, Kytnerova 1a) 
 
čtvrtek 1. 6. 2017, 18:00 
MČ Bystrc, Kníničky, Kohoutovice, Žebětín 
Místo konání: hostinec U Šťávů (Bystrc, Výhon 1) 
 
čtvrtek 8. 6. 2017, 18:00 
MČ Maloměřice a Obřany, Sever, Útěchov 
Místo konání: restaurace Kinokavárna (Černá pole, Nám. SNP 33)  
 
čtvrtek 15. 6. 2017, 18:00 
MČ Chrlice, Jih, Slatina, Tuřany 
Místo konání: Sokolovna (Tuřany, Hanácká 448/38) 
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