
NESEHNUTÍ

Participace veřejnosti na územněplánovacích 

procesech v Brně

2004 - 2017

z pohledu občanských iniciativ



Jsem z NESEHNUTÍ.

Cítíme zodpovědnost za dění kolem nás a usilujeme o změny vedoucí ke 

spravedlnosti a rovnosti.

Chceme otevřenou a angažovanou společnost schopnou dialogu, 

založenou na respektu k přírodě, lidem a zvířatům.

Aktivizujeme komunity i jednotlivce k jednání na základě ekologických a 

sociálních souvislostí.

Přijímáme zodpovědnost jako nedílnou součást svobody.



Místní lidé jsou nejlepšími znalci místa, o kterém 

se rozhoduje.

Radnice má část zodpovědnosti za plánování a 

rozhodování přenášet na své obyvatele.

Zapojování veřejnosti je o rovnocenném dialogu.

Klíčová je důvěra veřejnost v proces participace a 

tu je lehké ztratit.



Chceme města, ve kterých žije aktivní občanská společnost a kterých radnice jsou otevřené dialogu se širokou veřejností a pře

Chceme města, která o své budoucnosti a rozvoji přemýšlejí koncepčně, s ohledem na kvalitu života obyvatel, veřejných prostor

Hlídáme proto vznik strategických dokumentů v Brně, sledujeme, jak se vyvíjí územní plán, plán mobility, plán zlepšování kval



Dlouhodobě se zajímáme o problematiku expanze nákupních center

a máme návrh, jak expanzi regulovat prostřednictvím územního 

plánování.



Síťujeme aktivní lidi nebo místní iniciativy, které “střeží” své okolí a pravidelně se setkáváme v rámci platformy brněnských

Lobujeme i na celostátní úrovni skrze členství Zeleného kruhu - celostátní platformy neziskových ekologických organizací.

Participaci veřejnosti vnímáme jako důležitý nástroj dobrého vládnutí.

Snažíme se o její rozvoj jak využíváním různých participačních metod, tak v online formátu našich participačních webů.

Předáváme naše zkušenosti z vlastních kauz - smysl nám totiž dává zlepšování dovedností angažovaných lidí prostřednictvím vzdělá
celé republiky.



Zadání a koncept „nového“ 

územního plánu

Nad rámec zákona radnice

●zakázka na propagaci a participaci v letech 2004 a 2007

●veřejné diskuse k tématům bydlení, doprava

●ankety na webu i v Metropolitanu

●tématické dvoustrany v Metropolitanu

●60 dní veřejná projednání

●radnice vystavila koncept a nabízela konzultace všem, kdo přišli

●připomínky ke konceptu stačily e-mailem



Diskutabilní prvky v kampani

●veřejné diskuse moderoval sám náměstek nebo vedoucí odboru územního plánování; 

zpravidla byly dotazy z pléna nerelevantní a neznalost dávali moderátoři veřejnosti pocítit

●tématické diskuse byly bez zástupců neziskovek, nebo nositelů příkladů dobré praxe ze 

zahraničí

●v anketách byly uzavřené otázky

●kde to najít na webu?

●předtištěné formuláře omezovaly a naváděly veřejnost k omezenému výběru možností

Zadání a koncept „nového“ 

územního plánu



Radnice

●veřejné diskuse v zasedací místnosti na 

Kounicové z půli zaplněné panely výkresy 

konceptu

●vyvedení ze sálů kvůli šíření myšlenek „hnutí“

●těžká orientace na webu

●otevřený dopis radnici s cílem být v panelech 

veřejných diskusí nevyslyšen

Zadání a koncept „nového“ 

územního plánu



Občanský sektor

●35 zástupců veřejnosti s celkem 14000 podpisy

●Díky kampani velký zájem médií

●NIMBY?

●

Zadání a koncept „nového“ 

územního plánu



Aktualizace územního plánu

Radnice

●Zadání bylo veřejně projednávání o letních prázdninách

●EIA na Návrh byla opět během letních prázdnin

●K veřejnému projednání vyšel odstavec v Metropolitanu

●Na rozdíl od konceptu, kde bylo možné podávat připomínky mailem, 

radnice tentokrát maily neakceptovala

●Radnice projednávala Aktualizaci i s městskými částmi, dohody 

nenaplňovala

●Podklady ve formátu stovek map a stovek stran

●Veřejné projednání v zastupitelském sále mělo cca 2hodinovou vstupní 

prezentaci



Aktualizace územního plánu

Radnice

●Samotní zastupitelé dostali podklady o rozsahu desetitisíce stran a 800 

map 7  dní před schvalováním, poslední úpravy dokonce den předem 

mailem; běžné změny územního plánu tehdy dostávali běžně s 3 až 4 

týdenním předstihem



Aktualizace územního plánu

●Více než 2300 připomínek

●Více než 400 apelů na zastupitelstvo

●Více než 380 000,- darů na žalobu

Občanský sektor



Balíky Aktualizace územního plánu

Radnice

●Složité hledání na webu

●Nejasná komunikace, nepřehlednost procesu

●Velký objem dat v různorodých formátech

●Nulová propagace procesu



Obecně k participaci v územním plánování

●Webová sekce k územnímu plánu volá po struktuře

●Jednotlivé procesy volají po jasné a srozumitelné komunikaci

●Podklady by měly být ve formátu open dat nebo alespoň nad interaktivní GIS  platformou 

s možností zadání avíz

●Složitost tématu vyžaduje možnost detailnější diskuse o dílčích aspektech, oblastech

●Propagace namířené na specifické cílové skupiny /Online & Offline/

●Timing

●Příklady dobré praxe a inspirace ze zahraničí



Strategie pro Brno

Prostorová vize

Návrh změny 42.soubor

Návrh změny 43.soubor

Celoměstské změny 41. a 42.soubor

Zadání „nového“ územního plánu

Celoměstské změn 40.soubor

Změny Územního plánu města Brna vyplývající 

ze Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

Plán mobility

…......



Specifika Brna

•Nefunguje NIMBY /až do Prahy/

•Kvalifikace angažovaných lidí v možnostech participace roste

•Angažovaní se těší vysoké důvěře komunity

•Roste podpora ze strany podnikajících subjektů či uměleckých uskupení

•Online i offline nástroje i na úrovni iniciativ

•NNO i iniciativy se opírají o své vlastní odborníky nebo příznivce

•Dlouhodobá spolupráce, koordinace, sdílení zkušeností a vzdělávání sítí je 

unikátní v rámci celé ČR – zájem akademické sféry

•Příklady dobré praxe inspirují celou ČR



Www.obcanskeoko.cz

Www.hejbejbrnem.cz

Www.mampripominky.cz

Www.mamlepsiplany.cz

Www.dobrazaloba.cz

Www.muzudychat.cz

Www.mujplanmobility.cz

Www.dataprovsechny.cz

http://Www.obcanskeoko.cz/
http://Www.hejbejbrnem.cz/
http://Www.mampripominky.cz/
http://Www.mamlepsiplany.cz/
http://Www.dobrazaloba.cz/
http://Www.muzudychat.cz/
http://Www.mujplanmobility.cz/
http://Www.dataprovsechny.cz/

