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Evropská

V prÛbûhu posledních patnácti let se
zásadnû zmûnil zpÛsob kontaktÛ mezi
evropsk˘mi mûsty. Vztahy byly tradiãnû
zaloÏeny na principu partnersk˘ch mûst.
V souãasnosti se v‰ak vyvinuly mnohem
konkrétnûj‰í metody spolupráce. Stalo
se tak díky spolupráci mezi africk˘mi,
asijsk˘mi, jihoamerick˘mi a v˘chodoevropsk˘mi zemûmi a v souãasné dobû
i vlivem Evropsk˘ch projektÛ spolufinancovan˘ch direktorátem DG Regio
a ostatními direktoráty Evropské komise.
Tyto projekty reagují na dva úkoly:
podporu mezinárodní solidarity
rozvojem vzdûlávání i technické
podpory v nejménû rozvinut˘ch zemích
a v˘mûnu zku‰eností z oblasti mûstsk˘ch
strategií mezi Evropsk˘mi mûsty. Od
devadesát˘ch let si mûsto Brno velmi
dobﬁe uvûdomuje moÏnosti spolupráce
s ostatními metropolitními oblastmi
v kontextu pﬁipojení se k Evropské unii.
Bûhem rÛzn˘ch projektÛ se Brno hodnû
nauãilo na poli mûstského rozvoje,
strategického plánování a úãasti
obãanÛ. V souãasné dobû mûsto vná‰í
tyto zku‰enosti do praxe a to zejména
pak do obnovy panelov˘ch domÛ na
jeho pﬁedmûstích. V‰eobecnû mûsta ze
stﬁední Evropy nabízejí dobr˘ pﬁíklad jak
je moÏné pouÏívat nové zpÛsoby práce
vedoucí k uskuteãnûní zmûn.
Benoit Quinon
generální ﬁeditel, Greate Lyon
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Brno
Brno se vrací do Evropy
Belfast je nejvût‰í mûsto Severního
Irska. Rozkládá se na severov˘chodním
bﬁehu irského ostrova a jiÏním okraji
Belfastské zátoky. K nejdÛleÏitûj‰í etapû
mûsta do‰lo relativnû nedávno, v prÛbûhu prÛmyslové revoluce, která v Irsku
probíhala v polovinû devatenáctého
století. Statut mûsta byl Belfastu oficiálnû udûlen královnou Viktorií teprve
roku 1888. Ov‰em v roce 1991 uÏ byl
devát˘m nejvût‰ím mûstem Spojeného
království. Belfast, kter˘ má v souãasné
dobû za sebou tﬁi desítky let prudk˘ch
sektáﬁsk˘ch konfliktÛ, se stává jedním
z nejdynamiãtûj‰ích a nejatraktivnûj‰ích mûst Velké Británie.

15 let vytváření sítě
na podporu místního
rozvoje
Patnáct let vytváﬁení sítû na podporu
místního rozvoje
Brno vytvoﬁilo spoleãnû s Vídní,
maìarsk˘m Györem, slovenskou Bratislavou a ostatními jedenácti subjekty
„Stﬁedoevropsk˘ region Mitte" v rámci

Základní údaje o Brně
Brno má 380 000 obyvatel.
98% populace je tvoﬁeno âechy
a Moravany, Slováci jsou zastoupeni
1,5%.
Jihomoravsk˘ kraj má rozlohu
7 062,25 km2. Je to tﬁetí nejlidnatûj‰í
kraj v republice s populací 1 138 200
(údaj z roku 1998).

projektu BAER (Interreg 3C). V tomto
regionu Ïije ‰est milionÛ obyvatel.
Úzká spolupráce tûchto mûst je umoÏnûna tím, Ïe leÏí blízko sebe. Napﬁíklad
zpÛsob ﬁe‰ení nûkter˘ch urbanistick˘ch problémÛ ve Vídni ovlivnil brnûnskou strategii.
Od roku 1991 existuje spolupráce partnersk˘ch mûst Brno a Utrecht. Zezaãátku se jednalo o kulturní v˘mûny
a semináﬁe o ﬁízení mûsta urãené pro
úﬁedníky. Spoleãné projekty pﬁedstavují v˘znaãnou ãást spolupráce. Napﬁíklad cílem trilaterální spolupráce mezi
Utrechtem, Leonem a Brnem je pomoci s ﬁe‰ením bytové otázky v Nikaragui.
Spoleãn˘ projekt v rámci programu
Matra „Panel – program regenerace
panelov˘ch domÛ" vyústil ve dva pilotní projekty rozvoje mûstsk˘ch ãástí,
které se zab˘vali prací s místními obyvateli a ‰kolením místních rozvojov˘ch
manaÏerÛ. Byly jedním ze stimulÛ projektÛ v Novém Lískovci.
Brno bylo prvním mûstem v âeské
republice, které se stalo ãlenem Eurocities. Brno se aktivnû úãastní práce
zejména v sociální oblasti a ve v˘boru
EDURC (Ekonomick˘ rozvoj a urbanistická obnova). Tato spolupráce napﬁíklad dala popud k vytvoﬁení Strategického plánu pro Brno a ukázala moÏnost pﬁipojit se k projektu Interact.
Hrub˘ domácí produkt na jednoho obyvatele Brna ãiní 8 000 eur
(údaj z roku 2004).
Dal‰í informace mÛÏete nalézt na
www.brno-city.cz

Inter
Obnova panelových domů
v Brně – Novém Lískovci
Obnova panelových domů
v České republice je velkou výzvou

PﬁibliÏnû tﬁetina populace âeské republiky Ïije v panelov˘ch domech,
které vût‰inou tvoﬁí celá sídli‰tû.
Panelové domy byly stavûné v dobû po druhé svûtové válce. Dnes uÏ
splÀují jen nûkteré ze souãasn˘ch poÏadavkÛ jejich obyvatel a stejnû tak i
legislativních norem: systém vytápûní, hluk, nevyhovující design bytu,
nedostateãná a nebo zanedbaná infrastruktura, nedostatek parkovacích
míst, nedostatek míst pro sportovní vyÏití a trávení volného ãasu.
Tato sídli‰tû jsou také segregovaná a b˘vají vzdálena od administrativních
a ekonomick˘ch center mûsta. Je tu proto nedostatek pracovních pﬁíleÏitostí a to spolu s nedostateãnou dopravní infrastrukturou tvoﬁí jejich hlavní funkãní problémy. Existuje také obava z toho, Ïe je tu tendence takové oblasti redukovat na sociální bydlení, nûkde snad aÏ pﬁímo na slamy,
protoÏe bohat‰í rodiny se stûhují do oblastí s lep‰í kvalitou bydlení.
V této souvislosti by obnova sídli‰È nemûla b˘t chápána jen ve fyzickém
slova smyslu, ale také jako proces obnovy sociálního Ïivota jejich obyvatel.

Mistní rozměr
národní strategie

V roce 2000 Ministerstvo pro místní rozvoj
zavedlo nov˘ program na podporu celkové
obnovy panelov˘ch domÛ. V mûstské ãásti
Nov˘ Lískovec je 100% bytového fondu tvoﬁeno právû takov˘mi domy s mnoÏstvím bytÛ.

Zastupitelstvo místní ãásti proto zaãalo pﬁipravovat koncept obnovy domÛ stejnû jako
celé mûstské obytné oblasti a rozvíjet princip
úãasti obãanÛ na veﬁejném dûní. Pracovní
skupina sestávala z nájemníkÛ, odborníkÛ
z universit a nevládních ekologick˘ch organizací. Byla vytvoﬁena, aby stanovila koncept
obnovy. Financování kaÏdého technického
ﬁe‰ení bylo financováno v rámci grantÛ,
které byly k dispozici. Tato práce byla zakonãena vytvoﬁením modelu kompletní obnovy
blokÛ obytn˘ch domÛ, jehoÏ v˘sledkem
mûlo b˘t ‰etﬁení energie a zlep‰ení kvality
Ïivota obyvatel.

Partneři zapojení do projektu
Obnova domÛ a regionální rozvoj mají svÛj národní, krajsk˘, mûstsk˘ a místní rozmûr. Ov‰em ve vlastní v˘konné realizaãní ãinnosti jsou nejdÛleÏitûj‰í vztahy mezi mûstskou ãástí a magistrátní úrovní. Celkov˘ rozvoj mûstské ãásti totiÏ vyÏaduje takové zdroje, které jsou mimo kompetence a finanãní moÏnosti mûstské ãásti.
Dvû organizace patﬁící pod ministerstvo regionálního rozvoje hrají dÛleÏitou roli v obnovû bytového fondu:
Ústav územního rozvoje má roli poradní a dohlíÏí na pﬁípravu hlavních plánÛ a místních rozvojov˘ch projektÛ. Ústav
zejména dohlíÏí na to, aby v územích zapojen˘ch do programu „Panel – program regenerace panelov˘ch domÛ" bylo v‰e
naplánovánu v souladu s metodologií národního programu a zda jsou projekty vhodné k financování.
Regionální poradenské centrum kontroluje kvalitu projektÛ na obnovu domÛ. Pouze takto potvrzené projekty mohou
získat subvence.

Na místní úrovni:
Magistrát mûsta Brna pﬁipravuje a realizuje Mûstsk˘ strategick˘ plán, schvaluje plán a rozpoãet mûsta a jeho mûstsk˘ch
ãástí.
- Mûstská ãást Nov˘ Lískovec má limitované kompetence: mÛÏe vytváﬁet své vlastní rozvojové strategie, ale je schopná
financovat jen malé projekty (170 000 eur roãnû). Pro vût‰í investice musí dostat finanãní prostﬁedky od magistrátu, jin˘ch
národních a nebo regionálních grantov˘ch programÛ.
Úãast obãanské spoleãnosti: nevládní organizace Nadace Partnerství a Partners for Democratic Changes pomohli s facilitací pﬁi zapojování místních obyvatel do projektu. Dále spolupracovali s úﬁadem mûstské ãásti na rozvinutí principu úãasti a organizovali za tímto úãelem konkrétní aktivity, napﬁíklad pozvaly místní obyvatele, aby zasadili stromy v novém místním parku.
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V rámci národní osnovy musí b˘t kaÏd˘
místní projekt schválen Ústavem územního rozvoje, kter˘ je subsidiárním
orgánem ministerstva. Teprve potom
mÛÏe investor poÏádat o garanci pro
úvûr a vyuÏit státní subvence, k uhrazení úrokÛ. Tento systém umoÏÀuje rozloÏit splátky do období 15 let na rozdíl
od bûÏn˘ch úvûrÛ, kde je doba splatnosti od 6 do 8 let. A to umoÏÀuje okamÏitû realizovat vût‰í investice. Av‰ak
tato procedura je pro soukromé investory zdlouhavá a nároãná a totéÏ platí
i pro úﬁad mûstské ãásti. TakÏe takové
úvûry musí b˘t schváleny zastupitelstvem mûsta, takÏe celkov˘ dluh mûsta
Brna zÛstává pod kontrolou.

Dosažené výsledky

Další kroky

DosaÏené v˘sledky jsou v˘znamné:
bûhem tﬁí let bylo vylep‰eno více neÏ
250 bytÛ, které nyní mají nízkou energetickou spotﬁebu. Mûstská ãást dále
je‰tû vybudovala nové dûtské hﬁi‰tû,
informaãní systém a zrenovovala
nûkteré veﬁejné prostory.

V bﬁeznu 2004, mûstská ãást Nov˘ Lískovec znovu stanovila své priority tak,
aby odpovídaly projektu „Panel – program regenerace panelov˘ch domÛ".
Mimo obnovu panelov˘ch domÛ je
dÛraz kladen také na dal‰í rozvoj rekreaãních oblastí, dokonãení Kamenné
promenády ulicí Oblou a garáÏemi na
ulici Petra Kﬁivky, dal‰í budování rekreaãní oblasti pod ulicemi Sluneãnou
a Plachty, obnovû a budování nov˘ch
dûtsk˘ch hﬁi‰È na ulici SváÏná, vybudování v˘bûhu pro psy na ulici SváÏná,
Koniklecová a Kamínky a sázení popínav˘ch rostlin.

Aby byli obãané aktivnû vtaÏeni do
obnovy místa svého bydli‰tû, mûstská
ãást uspoﬁádala na podzim 2003 sázení
stromÛ v místû, které bude slouÏit
rekreaci. A od té doby zapojování obãanÛ pokraãuje pﬁi práci i na jin˘ch projektech regenerace veﬁejn˘ch prostor.

Projekt urbanistické obnovy Nového
Lískovce byl rozloÏen na pût jednolet˘ch období, která zahrnovala nûkolik
projektÛ a akcí.

Rozhovor
Dosahování konsensu
Rozhovor s Hanou Klicnarovou, pﬁedsedkyní v˘boru pro projekt „Panel –
program regenerace panelov˘ch domÛ.

Jak se vám podaﬁilo zapojit obãany do plánování obnovy panelov˘ch
domÛ?
ZaloÏili jsme v˘bor pro projekt „Panel – program regenerace panelov˘ch
domÛ" v na‰í mûstské ãásti a aktivní obãané zde pracovali spoleãnû s experty
jako jsou uzemní plánovaãi a architekti. Zapojily se i dal‰í v˘bory jako jsou
napﬁíklad v˘bory pro mládeÏ a sportovní aktivity, Ïivotní prostﬁedí a kulturu.
V˘bor pracoval spoleãnû s projektanty a organizátory veﬁejn˘ch diskusí projednávajících jednotlivé projekty. Diskuse se konaly v místním kinû nebo
pﬁímo na místû, kterého se projekt t˘kal. Nejúspû‰nûj‰í akce jsou ty, kde se
obãané mohou zapojit do realizace projektÛ urbanistické obnovy, jako bylo
napﬁíklad v minulém roce vysazování nového parku.
Jaké byly nejvût‰í problémy, které jste museli pﬁekonávat?
Jsme mal˘ úﬁad mûstské ãásti mající pouze 17 úﬁedníkÛ a ostatního personálu. Nov˘ pﬁístup k plánování a realizaci projektÛ zahrnuje úãast mnoha partnerÛ jako jsou rÛzní experti, místní iniciativy a obãané. Je to ponûkud nároãné. Pochopitelnû, Ïe je sloÏité vyjednat shodu mezi v‰emi stranami takov˘m
zpÛsobem, aby se Ïádn˘ ze zúãastnûn˘ch necítil odstrãen a nepochopen.
Vyjednávání a komunikaãní dovednosti nejsou souãástí ‰kolení úﬁedníkÛ a tak
vût‰inu toho zvládáme právû díky na‰í motivaci a nad‰ení. KdyÏ spoleãnû s
obãany navrhujeme optimální úpravu veﬁejného prostranství, tak se ov‰em
také velmi ãasto dostáváme do konfliktu s technick˘mi normami a právními
opatﬁeními.

Financování

Financování

o
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V roce 2002 bylo schéma urbanistické obnovy v Novém Lískovci pﬁipraveno tak, aby mohlo získat subvence z Ministerstva pro místní rozvoj, které pokr˘vají náklady na realizaci aÏ do v˘‰e jejich 70%. V roce
2003 ov‰em nebyla moÏnost o tuto
podporu poÏádat, protoÏe v‰echny
finanãní fondy ministerstva byly
pouÏity na nápravu ‰kod zpÛsoben˘ch povodnûmi v centrální ãásti
státu. V roce 2004 byl program
znovu vyhlá‰en. Limit pro Ïádosti
byl 200 000 _ na jednotlivé sídli‰tû.
V mûstské ãásti to znamená, Ïe
nûkteré ãásti projektu byly realizovány bez pomoci ze státních subvencí. To platí napﬁíklad pro
dokonãení práce na budoucím fotbalovém hﬁi‰ti v rekreaãní oblasti.
Na takové projekty byla v rozpoãtu
mûstské ãásti rezervována ãástka
pﬁibliÏnû 150 000 _. S maximální
ãástkou pro subvence by celková
suma investic mohla v tomto roce
dosáhnout ãástky 350 000 _. Práce
budou pokraãovat bez ohledu na
subvence ov‰em v takovém pﬁípadû se jejich postup zpomalí.

Brněnská institucionální struktura
Mûsto Brno je statutárním mûstem. V
âR existuje celkem ãtrnáct statutárních
mûst. Tato mûsta mají právo ustavit
svou interní strukturu obecnû závazn˘mi vyhlá‰kami. Brno je rozdûleno na
29 mûstsk˘ch ãástí. Mûsto Brno
(magistrát) ﬁídí vztahy mezi odbory
magistrátu a mûstsk˘mi ãástmi v rámci
samosprávy a státní správy. V âeské
republice národní vláda provedla
decentralizaci funkcí a pﬁenesla pravomoci na rovinu mûsta a mûstsk˘ch
ãástí v oblasti stavební, sociální péãe,
nûkter˘ch aspektÛ Ïivotního prostﬁedí
a dopravní strategie.
Rada mûsta Brna má 55 radních,
kteﬁí jsou volení na ãtyﬁleté období
(2002 – 2006).

Primátor mûsta Brna je volen mûstskou radou a pﬁedsedá v˘konné radû.
V˘konná rada mûstské rady má
11ãlenÛ, volen˘ch radou mûsta Brna.
Tﬁi z nich jsou zástupci starosty zodpovûdní za územní rozvoj a dopravu,
ekonomick˘ rozvoj, bydlení, kulturu,
vzdûlávání a zdraví. V˘konná rada je
zodpovûdná za realizaci rozhodnutí
mûstské rady.
KaÏd˘ z 29 mûstsk˘ch ãástí má svoji
radu mûstské ãásti v poãtu od 7 do 55
ãlenÛ. Jejich poãet odpovídá mnoÏství
obyvatel v dané ãásti. Mûstská ãást
Brno – Nov˘ Lískovec má 13 000 obyvatel a jeho rada mûstské ãásti má
proto 19 ãlenÛ. Starostové 29 brnûnsk˘ch mûstsk˘ch ãástí tvoﬁí Snûm sta-

rostÛ. Na této platformû se projednávají spoleãné návrhy a postoje z pohledu mûstsk˘ch ãástí. Toto tûleso nemá
rozhodovací pravomoci, ale má urãitû
politick˘ vliv.
Rozpoãty mûstsk˘ch ãástí sestávají se
subvencí od mûsta, které jim pﬁesouvá
ãást jeho daÀov˘ch v˘nosÛ a státních
subvencí pro státní správu, vzdûlávání,
péãi o zeleÀ a veﬁejné prostory. Mûstské ãásti také sami vybírají nûkteré
místní poplatky. Nemají velké finanãní
rezervy pro investice a rozvoj a tak
velké projekty rozvoje infrastruktury
jsou financovány a realizovány na
mûstské úrovni.
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Rozhovor
Jana Drápalová, starostka Nového Lískovce
Jaké jsou vztahy mezi úrovní
magistrátní a mûstské ãásti?
Od ustanovení mûstsk˘ch ãástí ubûhlo uÏ 14 let a od té doby se vede neustálá diskuse o rozdûlení jejich kompetencí a finanãních fondÛ. Jsou zde
dokonce návrhy na zru‰ení nûkter˘ch
mal˘ch mûstsk˘ch ãástí, aby se tak
zefektivnila veﬁejná správa. Mûstské
ãásti jsou zodpovûdné za úkoly, které
sem byly pﬁesunuty z mûstské úrovnû. Jedná se o péãi o zeleÀ, místní silnice a ãistotu veﬁejn˘ch prostor.
Spravují základní ‰koly a mateﬁské
‰kolky a spravují svûﬁen˘ bytov˘
fond. Hlavním úkolem mûstsk˘ch
ãástí je b˘t nablízku sv˘m obyvatelÛm, starat se o kvalitu Ïivota a dobﬁe
fungující veﬁejné sluÏby. Ale jejich
kompetence jsou pﬁíli‰ omezené, aby
mohly pﬁijímat dÛleÏitá rozhodnutí.
To je dÛvod, proã mûstská ãást ãasto

hraje roli mediátora mezi obãany a
vy‰‰ími stupni veﬁejné správy.

Jak to funguje v oblasti urbanistické obnovy?
V posledním období deseti let se
hodnû zmûnilo. V roce 1996 se zmûnil stavební zákon a mûstské ãásti uÏ
nadále neschvalují územní plán a ani
územní plány zón (nyní regulaãní
plán). Od roku 2000 mohou prodávat pÛdu a mohou pronajímat mûstská zaﬁízení. Spravování bytového
fondu je jedna z oblastí, kde mají
mûstské ãásti plné kompetence. Ale
hlavní bytová politika, zejména program privatizace mûstsk˘ch bytÛ,
definování oblastí pro v˘stavbu bytÛ
a fondy na rozvoj bydlení zÛstávají
na úrovni mûstské.

Jak˘m projektem se zab˘váte tento
rok?
Tento rok oslavujeme 110. v˘roãí
zaloÏení Nového Lískovce jako vesnice. Budeme organizovat v˘stavu a
festival pro na‰e obyvatele. Chceme
zmûnit vztah k lokální historii a
pomáhat tak lidem získat citov˘
vztah k místu, kde Ïijí.

Kontakt:
Grand Lyon
20 rue du Lac
F - 69003 Lyon

Ředitelství pro oblast
prosperity a strategie
aglomerace
Patrick Lusson :
tel. 00 33 (0)4 78 63 46 65
Corinne Hooge / Christophe Pons
tel. 00 33 (0)4 78 63 42 46
e-mail : chooge@grandlyon.org

www.interact-network.org

Brněnsk tým Ineractu:
drapalova@nliskovec.brno.cz
sponar@nliskovec.brno.cz

martin.nawrath@ecn.cz
ferbarov@fss.muni.cz

[ Interact] je tematickou sítí
v rámci hlavní ãinnosti pro „Mûsto
zítﬁka a kulturní dûdictví“ programu
„Energie, Ïivotní prostﬁedí a udrÏiteln˘
rozvoj“ v rámci 5. rámcového programu
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