
 
 
 
  

  

V BRNĚ, 13. 6. 2017 
 
URČETE VIZE PROSTOROVÉHO ROZVOJE BRNA A UDĚLEJTE NĚCO PRO 
SVOJE MĚSTO! 
 
Zajímejte se o svoje město a podílejte se na jeho rozvoji. Vize prostorového rozvoje 
města jsou společnou představou všech Brňanů a vy díky anketě na webu Kanceláře 
architekta města Brna můžete vybrat pět nejdůležitějších. Anketa trvá do 18. června 
2017. Zastavte se na pár minut a podílejte se na vizích vašeho města.  

 
Vizí prostorového rozvoje města Brna, které naleznete na webu Kanceláře architekta města Brna, je 
celá řada. „Nejedná se o dokument, který je připravený za zdmi naší kanceláře, ale na jeho vzniku 
se podílí široká i odborná veřejnost. Představují základní hodnoty a principy, které je potřeba 
dodržovat při rozvoji města,“ představuje Vize prostorového rozvoje ředitel KAM Michal Sedláček.  
 
Podílet se můžete aktivně na setkáních, které KAM pořádá, ale také online na internetu. Řekněte 
svůj názor a ovlivněte tak vize svého města. V anketě můžete označit maximálně pěti vizí a je 
opravdu z čeho vybírat. Pokud vám navržená témata nestačí, snadno je doplňte vlastní vizi do 
připraveného pole. Anketa nezabere více jak 10 minut a je anonymní. Jediné, co ze svých údajů 
musíte uvést, je pár doplňujících údajů o vašem věku, bydlišti a vzdělání. Pokud vás zajímá postup 
projednávání a přípravy, doplňte na závěr svůj email.  
 
Brno je město velmi atraktivní pro život s celou řadou výhod. Jeho neustálý vývoj láká k práci, studiu, 
ale také k trávení volného času. Jsou pro vás důležitá dostupná obchodní centra, školy a školky a 
další služby? Máte rádi přírodu v Brně a je podle vás důležitá? Myslíte si, že je zásadní dobrá 
dostupnost do města a spojení s okolními obcemi, městy a státy? Přidejte se k aktivním účastníkům 
na vizích města a sdělte jasně, co je pro vás ve vašem městě důležité.  
 
 
Anketa: Vize prostorového rozvoje města – hlasovat můžete do 18. 6. 2017  
Více na webu KAM kambrno.cz/vize-prostoroveho-rozvoje-mesta/ 
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