BRNO V ČÍSLECH 2004

ÚVODNÍ SLOVO PRIMÁTORA

Vážení občané,
i v letošním roce vydává město Brno příručku „Brno v číslech 2004“, která na první pohled obsahuje
statistické a nudné, leč velmi cenné údaje.
Ve třech samostatných kapitolách naleznete základní čísla ze samosprávní, sociální, organizační a
finančně-hospodářské oblasti života našeho města. Za „suchými“ čísly se skrývají faktické a
realizované projekty, které přispěly k životu a rozvoji moravské metropole.
Město je složitý organismus a výsledky činností všech jeho struktur nelze vměstnat do jedné malé
publikace. Přesto věřím, že na několika desítkách stran naleznete zajímavá fakta o našem městě. Další
informační zdroj je Brňanům i dalším občanům k dispozici na internetových stránkách www.brno.cz.

Richard Svoboda
primátor statutárního města Brna
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I. MĚSTO A OBČAN
OBYVATELSTVO
Základní údaje o počtu obyvatel jsou získávány ze sčítání lidu, domů a bytů (zhruba v desetiletých
intervalech), na něž navazují statistické bilance dat o narození, sňatcích, rozvodech apod. Ve městě
Brně mají z celkového počtu obyvatel mírnou převahu ženy. Významné zastoupení ve věkovém
složení obyvatelstva zastávají občané poproduktivního věku.

celkem v Brně abs.
celkem v Brně v %
muži abs.
muži v %
ženy abs.
ženy v %
celkem v ČR abs.
celkem v ČR v %

VĚKOVÁ STRUKTURA OBYVATEL ZA ROK 2004
předproduktivní
produktivní
poproduktivní
obyvavel
0 – 14
15 – 64
65 a více
celkem
259 785
58 917
49 027
367 729
13,3
70,7
16,0
100,0
25 039
126 912
22 569
174 520
14,4
72,7
12,9
100,0
23 988
132 873
36 348
193 209
12,4
68,8
18,8
100,0
1 526 946
7 259 001
1 434 630
10 220 577
14,9
71,0
14,1
100,0

Zdroj: ČSÚ – stav k 31. 12. 2004

POHYB OBYVATEL ZA ROK 2004
Česká republika
absolutně
počet narozených
počet potratů
počet zemřelých
přirozený přírůstek
počet přistěhovalých
počet vystěhovalých
přírůstek stěhováním
celkový přírůstek
počet sňatků
počet rozvodů

relativně

97 664
41 324
107 177
- 9 513
53 453
34 818
18 635
9 122
51 447
33 060

Brno–město
1)

9,6
4,0
10,5
- 0,9
5,2
3,4
1,8
0,9
5,0
3,2

Zdroj: ČSÚ – stav k 31. 12. 2004

absolutně
3 603
1 488
3 986
- 383
6 416
7 863
- 1 447
- 1 830
2 150
1 338

relativně

1)

9,8
4,0
10,8
- 1,0
17,4
21,3
- 3,9
- 5,0
5,8
3,6

1) Přepočet na tisíc obyvatel středního stavu
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BYDLENÍ

POČET BYTŮ
Celkem
počet
procento

165 366
100

ve vlastnictví
města
44 136
27

ve vlastnictví
družstva 1)
29 370
18

jiný vlastník
91 860
55

Zdroj: Bytový odbor MMB, stav k 31. 12. 2004
1) pouze Svaz českých a moravských bytových družstev

Bydlení - ekonomika
nájem za
m2/měsíc
regulované
nájemné

I. kategorie

II. kategorie III. kategorie IV. kategorie

27,42

20,56

15,98

11,43

Zdroj: Bytový odbor MMB, stav k 31. 12. 2004

REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ
státní dotace
město – fond bytové výstavby
město – fond rozvoje bydlení – půjčky
potřeba na byt
na obnovu střechy / dům
na odstranění zemní vlhkosti / dům
na topení / byt
na obnovu fasády / byt
měření a regulace tepla a teplé vody / byt
na vybudování koupelny, WC / byt
rekonstrukce základní technické infrastruktury / byt
zajištění statiky domu na základě znaleckého
posudku statika
vybudování nové přípojky ZTI / dům
na ekologický ohřev užitkové vody – RD
byt
střešní nástavby, vestavby bytů / byt
Zdroj: Bytový odbor MMB, stav k 31. 12. 2004
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0 mil. Kč
161,327 mil Kč
82,70 mil Kč
200 až 250 tis. Kč
max. 250 tis. Kč
max. 110 tis. Kč
max. 50 tis. Kč
max. 60 tis. Kč
max. 15 tis. Kč
max. 50 tis. Kč
max. 50 tis. Kč
max. 400 tis. Kč
max. 50 tis. Kč
max. 200 tis.Kč
max. 100 tis.Kč
max. 300 tis. Kč

NOVÁ VÝSTAVBA
dokončeno k 31. 12. 2003
zahájeno k 31. 12. 2003
rozestavěno k 31. 12. 2003
státní dotace od roku 1995 celkem
v tom město

1 095 bytových jednotek
1 108 bytových jednotek
3 380 bytových jednotek
1 233,5 mil. Kč
301 mil. Kč

Zdroj: Bytový odbor MMB, stav k 31. 12. 2004

PRODEJ OBECNÍHO BYTOVÉHO FONDU
nabídnuto domů
prodáno domů

1 069
642

Zdroj: Bytový odbor MMB, stav k 31. 12. 2004

DĚTI A MLÁDEŽ
Mateřské školy a jesle
V Brně jsou v provozu 3 jesle pro děti mladší 3 let, které navštěvuje v průměru 140 dětí. Poplatky za
umístění dětí závisí na příjmu rodičů a pohybují se od 800 do 4 500,- Kč měsíčně. Přes tyto poplatky
je provoz jeslí více než z 50 % dotován městem.
V Brně je 138 mateřských škol zřizovaných městem, resp. městskými částmi, které navštěvuje 9 086
dětí zpravidla ve věku od 3 do 6 let. Průměrný počet dětí na třídu činí 23,58 dětí. Z uvedeného počtu
MŠ jsou tři internátní (celotýdenní provoz) a jedna mateřská škola, která má prodloužený provoz do
18.00 hodin. MŠ jsou profilovány tak, aby poskytly co nejširší nabídku rodičům a jejich dětem
z hlediska obsahového zaměření. Příspěvky rodičů na neinvestiční náklady spojené s pobytem dítěte
v MŠ jsou stanoveny v návaznosti na příslušnou městskou vyhlášku a mohou dosahovat nejvýše 30 %
průměrných neinvestičních nákladů zřizovatele, v Brně 240 Kč měsíčně. Skutečné provozní výdaje
nese zřizovatel, tj. město nebo městská část. V Brně jsou 4 soukromé mateřské školy, které navštěvuje
230 dětí.
Volný čas dětí a mládeže
Organizování volnočasových aktivit pro děti a mládež se ve městě Brně věnuje několik set
občanských sdružení a dalších organizací nejrůznějšího zaměření (Junák, Pionýr, Česká tábornická
unie, folklorní soubory, sportovně, ekologicky či technicky zaměřené spolky, sdružení zdravotně
postižených apod.). Více než dvě stě těchto organizací podporuje město Brno každoročně dotacemi
(v roce 2004 to bylo 6,26 mil. Kč), čímž přispívá k rozvoji těchto činností a umožňuje účastnit se
i dětem ze sociálně slabších rodin. Pravidelné činnosti se věnuje na 15 000 chlapců a děvčat do 15 let.
Dále na území města Brna pracuje 7 center volného času – domů dětí a mládeže s 19 pobočkami, které
jsou městem významně dotovány (v roce 2004 přispělo město Brno částkou 2,49 mil. Kč). Díky této
podpoře nepřevyšují účastnické příspěvky dětí několik set korun za rok. Centra navštěvuje pravidelně
přes 10 000 dětí, nepravidelnými aktivitami projde ročně na 130 000 mladých účastníků. Domy dětí a
6

mládeže plní také významnou úlohu při organizování výukových programů pro žáky ZŠ. Ročně tyto
odborné kurzy a výukové programy navštíví na 50 000 žáků.

Základní školy
V městě Brně je 66 základních škol, ve kterých je zřizovatelem obec a navštěvuje je bezmála 29 000
žáků. Většina brněnských základních škol je profilována a má některou z rozšířených výuk:
jazykovou, přírodovědnou, tělovýchovnou, sportovní, hudební nebo výtvarnou. Základní školy
poskytují širokou nabídku i z hlediska obsahového zaměření výuky, metodologických přístupů včetně
inovativních forem výuky a alternativních pedagogik. V brněnských základních školách je celkem
1 301 třída (z toho 74 speciálních), přičemž náklady na vzdělání žáků hradí jak stát, který poskytuje
finance na mzdové prostředky, učební pomůcky a další vzdělávání pracovníků, tak město
prostřednictvím městských částí, které zase poskytují prostředky na provoz, údržbu a opravy školních
budov. Nedílnou součástí systému brněnského základního školství jsou 3 školy soukromé a 1 škola
církevní, do kterých chodí celkem 805 žáků.
Školní jídelny
Žáci základních a mateřských škol se stravují ve 137 školních jídelnách a 58 výdejnách stravy při
školách. V těchto jídelnách je poskytováno též stravování studentům některých brněnských středních
škol a žákům speciálních škol. V působnosti města Brna se také stravují studenti ubytovaní v Domově
mládeže Juventus. Rovněž je postaráno i o žáky soukromých a církevních škol. V základních školách
se celková cena oběda pohybuje v rozmezí cca 32–49 Kč za jeden oběd, v mateřské škole mezi cca
39–56 Kč za jeden den (zde cena zahrnuje 2 svačiny a oběd). Tyto částky jsou složeny ze 3 položek:
potraviny, osobní náklady (mzdy pracovníků) a věcné náklady (náklady na provoz). Na výši nákladů
na přípravu jednoho oběda má vliv počet strávníků, pro které je strava připravována. Děti a žáci hradí
pouze náklady na potraviny, které dosahují v ZŠ průměrné výše pro I. stupeň 18 Kč, pro II. stupeň 21
Kč a v MŠ 25 Kč. Školní jídelny v Brně připravují stravu pro 40 609 strávníků včetně zaměstnanců
škol a cizích strávníků. Z tohoto počtu je 33 179 dětí a žáků.
Střední a vyšší odborné školy
V Brně je 59 středních škol všech typů, které umožňují studium téměř všech studijních oborů, které
mají akreditaci MŠMT ČR. Z uvedeného počtu škol je 21 zřizovaných soukromými subjekty
a 5 církvemi. Některé školy sdružují pod jedním ředitelstvím více školských zařízení. Na středních
školách (gymnázia, střední odborné školy, střední odborná učiliště) studovalo více než 29 000 žáků.
Uvedený počet žáků na brněnských středních školách tvoří 48,29 % z celkového počtu všech žáků
středních škol Jihomoravského kraje. Náklady na střední školy hradí stát prostřednictvím krajů,
u soukromých škol rovněž rodiče nebo zákonní zástupci žáků a studentů. Řada středních
a uměleckých škol působí v budovách pronajatých městem Brnem.
V Brně je 11 vyšších odborných škol (z toho 8 krajských, 2 soukromé a 1 církevní) s 2 250 studenty.
Vyšší odborné školy jsou součástí terciárního vzdělávání.
Vysoké školy
Ve statutárním městě Brně je celkem 10 vysokých škol. Veřejnoprávních vysokých škol je 5 a jedna
vysoká škola je státní (Univerzita obrany v Brně). Mají celkem 29 fakult, na kterých studuje formou
prezenčního studia více než 53 000 studentů. Vysoké školy, které mají veřejnoprávní charakter, jsou
dotovány ze státního rozpočtu. Ve městě Brně jsou 4 soukromé vysoké školy - Akademie Sting,
o. p. s., Newton College, a. s., Rašínova vysoká škola, s. r.o., a Vysoká škola Karla Engliše, a. s.
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ŠKOLNÍ ROK 2003/2004
počet fakult
počet studentů

MU

VUT

9
30 213

8
18 272

VFU
3
2 160

MZLU
4
7 198

JAMU
2
562

UO
3
1 775

Zdroj: vlastní šetření Odboru územního plánování a rozvoje MMB

ZDRAVOTNICTVÍ
Počet lékařů
z toho v nestátních
zařízeních
32 100
1 318
4 145
1 105

celkem
40 037
2 752
7 818
1 563

Česká republika
Brno
Praha
Ostrava

Počet obyvatel na
1 lékaře
255
134
149
201

Zdroj: ČSÚ

LŮŽKOVÁ ZAŘÍZENÍ A POČTY LŮŽEK
FN Brno 2 161 lůžek
FN u sv. Anny 966 lůžek
Úrazová nemocnice 191 lůžek
Masarykův onkologický ústav 205 lůžek

Bakešová chirurgická nemocnice 81 lůžek
Vojenská nemocnice 248 lůžek
Delta – chirurgická nemocnice 69 lůžek
Nemocnice Milosrdných bratří 509 lůžek
z toho Léčebna dlouhodobě nemocných 247
lůžek

Psychiatrická léčebna 817 lůžek
Centrum kardiovaskulární a transplantační
chirurgie 93 lůžek

Dětský domov 120 lůžek

Zdroj: Odbor zdravotnictví MMB

AMBULANTNÍ PÉČE – MIMO AMBULANCE NEMOCNIC
Počet zařízení Počet lékařů
poliklinika
11
134
zdravotní střediska
2
8
samostatné ordinace praktických lékařů
214
214
samostatné ordinace dětských lékařů
89
89
samostatné ordinace stomatologů
324
324
samostatné ordinace gynekologů
78
78
samostatné ordinace specialistů
333
352
Zdroj: Odbor zdravotnictví MMB

LÉKÁRNY ……………….CELKEM 97
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POČET ZEMŘELÝCH OSOB PODLE PŘÍČIN SMRTI

novotvary
vnější příčiny úmrtí
nemoci oběhové
soustavy
nemoci dýchacího
ústrojí
ostatní
novorozenci do 28 dnů
celkem

2002
Česká
Brno
republika
1 044
28 893
221
6 838

2003
Česká
Brno
republika
1 055
29 364
249
7 295

2004
Česká
Brno
republika
990
29 304
235
6 991

2 285

57 152

2 257

58 065

2 189

55 042

173

4 713

204

5 286

165

4 755

360
12
4 083

10 647
251
108 243

352
7
4 117

11 278
221
111 288

407
7
3 986

11 085
224
107 177

Zdroj: ČSÚ

SOCIÁLNÍ PÉČE
VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ PÉČI V MĚSTĚ BRNĚ ZA ROK 2004
dávky sociální péče (MMB + ÚMČ)
služby sociální péče (provozní výdaje)
příjmy postoupené městským částem
stavební a strojní investice do oblasti sociálních služeb ve městě
celkem

697 885 tis. Kč
303 804 tis. Kč
82 248 tis. Kč
26 909 tis. Kč
1 110 846 tis. Kč

Zdroj: Odbor sociální péče MMB

ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE PRO SENIORY
Zařízení
domov důchodců
domov důchodců (nestátní neziskové
organizace)
domov – penzion pro důchodce
střediska pečovatelské služby při 6 ÚMČ
pečovatelská služba (nestátní neziskové
organizace)
přechodné pobyty při střediscích pečovatelské
služby
přechodné pobyty nestátních neziskových
organizací
klub důchodců

Počet

Zdroj: Odbor sociální péče MMB
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5

Kapacita
1 246

Jednotka
lůžko

5

203

lůžko

5
6

547
6 552

lůžko
klient

6

1 400

klient

5

70

lůžko

3

63

lůžko

31

1 000

člen

ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Zařízení
denní stacionář pro mentálně postižené děti a
mládež
denní stacionář pro mentálně postižené děti a
mládež (nestátní neziskové organizace)
ústav pro mentálně postižené děti a mládež 1)
denní stacionář pro zdravotně postižené (nestátní
neziskové organizace)
chráněné bydlení (nestátní neziskové organizace)
chráněné dílny (nestátní neziskové organizace)

Počet

Kapacita

Jednotka

4

98

místo

1

55

místo

3

45

místo

3

65

místo

3
2

44
20

klient
klient

Zdroj: Odbor sociální péče MMB
1) týdenní a celoroční pobyt

ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE PRO RODIČE S DĚTMI
Zařízení
rodinná a manželská poradna

Počet

domov pro matky s dětmi
domov pro matky s dětmi (nestátní neziskové
organizace)
ubytovna pro přechodný pobyt
zvláštní zařízení pěstounské péče
stanice pečovatelské služby pro děti
krizové centrum pro děti a mládež
krizové centrum pro děti a mládež (nestátní
neziskové organizace)

Kapacita Jednotka
2
19 949 konzultace
ubytovací
2
32
jednotka
bytová
1
29
jednotka
bytová
1
49
jednotka
3
15
dítě
1
10
lůžko
1
2
lůžko
1

8

lůžko

Zdroj: Odbor sociální péče MMB

ZAŘÍZENÍ PRO OSOBY V KRIZOVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI
Zařízení
noclehárna pro bezdomovce
noclehárna pro bezdomovce (nestátní neziskové
organizace)
ubytovna pro bezdomovce
ubytovna pro bezdomovce (nestátní neziskové
organizace)
dům sociální prevence
zařízení pro preventivní pobyt mladistvých
s poruchami chování
dům na půl cesty pro mládež do 25 let
dům na půl cesty (nestátní neziskové organizace)
kontaktní klub pro mládež z ulice
Zdroj: Odbor sociální péče MMB
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Počet
1

Kapacita Jednotka
31
lůžko

1

23

lůžko

1

18

lůžko

2

95

lůžko

1

86

lůžko

1

18

lůžko

1
2
1

22
17
25

lůžko
lůžko
klient/den

KULTURA

V rámci dotačního řízení na podporu kultury ve městě Brně na rok 2004 přijal Odbor kultury
Magistrátu města Brna celkem 289 žádostí, mezi které byla rozdělena částka ve výši 12 232 000 Kč.
Divadla
Statutární město Brno je zřizovatelem 4 profesionálních divadel.
Národní divadlo v Brně – v roce 2004 v něm působily tři umělecké soubory, a to Janáčkova opera,
balet a Mahenova činohra. Soubory působily na dvou scénách - v Janáčkově a v Mahenově divadle.
Národní divadlo v roce 2004 realizovalo 14 premiér a 473 představení pro celkem 365 694 diváků.
Významným počinem, výrazně přesahujícím hranice města, bylo uspořádání mezinárodního
hudebního festivalu Janáčkovo Brno 2004. Příspěvek města v roce 2004 činil 185 380 000 Kč.
Městské divadlo Brno – od 1. 1. 2004 působí v organizaci tři umělecké soubory, a to činohra,
zpěvohra a muzikál. Od října 2004 působily soubory na dvou scénách: na činoherní, nacházející se
v původních divadelních prostorách na Lidické ulici, a na nově postavené – hudební, která vznikla
ve dvorním traktu mezi ulicemi Lidickou a tř. Kpt. Jaroše. V roce 2004 realizovalo divadlo 10 premiér
a 554 představení, které zhlédlo 322 604 diváků. Příspěvek města v roce 2004 činil 110 343 000 Kč.
Centrum experimentálního divadla v Brně – zde působí dva divadelní soubory: Divadlo Husa na
provázku a HaDivadlo, samostatnou činnost vyvíjí Projekt CED, v jehož rámci je pořádáno široké
spektrum kulturních pořadů – od přednášek, autorských čtení a výstav až k vystoupením hostujících
souborů a festivalovým akcím. V roce 2004 bylo realizováno v divadelních souborech
13 premiér a 6 scénických čtení. Divadelní soubory odehrály 309 představení, hostující soubory
36 představení. V projektu CED bylo realizováno celkem 189 různorodých akcí. Dohromady bylo
uvedeno 534 představení a uměleckých projektů, které zhlédlo 61 745 diváků. Příspěvek města v roce
2004 činil 30 753 000 Kč.
Loutkové divadlo Radost – v roce 2004 realizovalo 4 premiéry a 427 představení pro 78 891 diváků.
Příspěvek města v roce 2004 činil 17 566 000 Kč.
V Brně působí i další profesionální divadla, která však nejsou zřizována městem. Mezi
nejvýznamnější patří Divadlo Bolka Polívky, Divadlo v 7 a půl, Divadlo Líšeň aj.
DIVADLA
Počet
Počet
premiér představení
Národní divadlo v Brně
Městské divadlo Brno
Centrum experimentálního divadla
v Brně
Loutkové divadlo Radost

14
10
13

473
554
534

365 694
322 604
61 745

Příspěvek města
na vstupenku
v Kč
507
342
498

4

427

78 891

223

Zdroj: Odbor kultury MMB
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Počet
diváků

Hudební oblast
Stěžejní v této oblasti je Státní filharmonie Brno, kterou zřizuje město. Její součástí je pěvecký sbor
dětí a mládeže Kantiléna. V roce 2004 realizovala filharmonie celkem 119 koncertů, které navštívilo
82 081 posluchačů. Významným zpestřením letní turistické sezony se stal 5. ročník mezinárodního
hudebního festivalu Špilberk 2004. Příspěvek města v roce 2004 činil 51 908 000 Kč, tj. 632 Kč
na jednoho posluchače.
Mezi další městem podporované hudební aktivity patří 39. ročník Mezinárodního hudebního festivalu
Brno Moravský podzim, 17. ročník festivalu Expozice nové hudby a 13. ročník Velikonočního
festivalu duchovní hudby.
Výtvarná oblast
Dominantním v oblasti výtvarnictví je Dům umění města Brna (s výstavními prostory Domu umění
na Malinovského nám. 2 a v Domě pánů z Kunštátu na Dominikánské ul. 9). V roce 2004 bylo
uskutečněno celkem 33 výstav, které zhlédlo 64 704 diváků, a 80 doprovodných akcí (přednášky,
besedy, autorská čtení, hudební pořady atd.) s účastí 6 482 návštěvníků. Příspěvek města v roce 2004
činil 12 236 000 Kč, tj. 189 Kč na jednoho diváka.
Vedle Domu umění města Brna působí v Brně další výtvarné instituce a galerie, např. Galerie Design
centra, Moravská galerie, galerie provozované Kulturním a informačním centrem města Brna - Galerie
mladých, Galerie u Dobrého pastýře, Galerie 10, Galerie Kabinet – a řada soukromých galerií
a výstavních prostor.
Muzea
Muzeum města Brna provozuje svoji činnost jednak na Špilberku, kde je i jeho sídlo, a dále
v Měnínské bráně a vile Tugendhat. V roce 2004 uskutečnilo kromě stálých expozic 5 výstav.
Návštěvnost činila 118 287 návštěvníků. Příspěvek města v roce 2004 činil 38 107 000 Kč.
Ve městě působí dále Moravské zemské muzeum, Technické muzeum a Muzeum romské kultury.
Knihovny
Činnost Knihovny Jiřího Mahena byla zajišťována vedle hlavní budovy na Kobližné ul. 4 též
na pobočkách a výpůjčních místech po celém městě. V roce 2004 bylo zaregistrováno 40 958 čtenářů
a realizováno 2 697 451 výpůjček. Komplex služeb dotvářela nabídka pořadů pro školy a nejširší
veřejnost. Připraveno bylo 1 850 besed, exkurzí, literárních a hudebních pořadů a diskusních setkání.
Příspěvek města v roce 2004 činil 44 235 000 Kč, tj. 932 Kč na jednoho čtenáře.
Ve městě působí dále Moravská zemská knihovna s více než 4 miliony svazky knih.
Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka
Formou výstav, zábavných a naučných pořadů přibližovala dětem, mládeži i dospělým podstatu
a význam astronomie. V roce 2004 se uskutečnilo celkem 1 168 akcí, které zhlédlo 79 997
návštěvníků. Příspěvek města v roce 2004 činil 7 424 000 Kč, tj. 87 Kč na jednoho návštěvníka.
Kulturní a informační centrum města Brna
Kulturní a informační centrum města Brna (KIC) má svou činnost rozdělenou do několika okruhů:
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- Provoz Staré radnice tvoří především prohlídková trasa, kterou navštívilo 18 000 platících
návštěvníků, a výstavní činnost čtyř galerií – Galerie mladých (11 výstav), Galerie U dobrého pastýře
(9 výstav), Galerie 10 (10 výstav) a Galerie Kabinet (10 výstav), které navštívilo cca 1 400 platících
návštěvníků (každá středa je vyhrazena pro školy a volný vstup).
- Centrum kulturních služeb tvoří především činnost programového oddělení, úsek zahraničních
vztahů (v roce 2004 zajistil celkem 5 akcí), sál B. Bakaly (zrealizováno celkem 296 akcí), vzdělávací
oddělení (kurzy), středisko kin (ART a SCALA). Kromě jednotlivých představení organizuje festivaly
a zajišťuje realizaci velkých projektů.
Centrum kulturních služeb realizovalo prostřednictvím programového oddělení celkem 295 akcí pro
cca 234 631 návštěvníků - Brněnské kulturní léto, Brněnské lidové slavnosti, letní scénu na Špilberku,
výchovné koncerty, zábavné a hudební pořady.
V kinech Scala a Art se uskutečnilo 1 545 filmových představení a řada festivalů, které navštívilo
celkem 67 987 diváků. Vzdělávací oddělení připravilo 4 kurzy pomaturitního studia a 28 jazykových
kurzů, kterých se zúčastnilo 325 posluchačů. K 30. 6. 2004 bylo oddělení zrušeno.
Informační centrum poskytovalo informace občanům i návštěvníkům města Brna prostřednictvím
informačních středisek (Stará radnice, Hlavní nádraží a brněnské výstaviště při akcích) a další služby
– ubytování, průvodcovské a tlumočnické služby. Zajišťovalo rovněž centrální předprodej vstupenek,
výlep plakátů a vydávání měsíčníku KAM v Brně. Informační služby byly převedeny k 1. 1. 2005 do
nové příspěvkové organizace s názvem Turistické informační centrum.
- Zahraniční styky a vazby – Eurimages, účast na Region-Tour 2004, Mezinárodní přehlídka divadel
a pouličních skupin „Na prknech, dlažbě i trávě“, Tmavomodrý festival, Dny evropského filmu,
výstava rakouských výtvarníků „Autoportréty“ v Brně, putovní výstava o vile Tugendhat v zahraničí.
Příspěvek města v roce 2004 činil 24 267 000 Kč.
Památky
Na území města Brna je evidováno 1 428 kulturních památek a 6 národních kulturních památek. Na
Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO byla v roce 2001 zapsána vila
Tugendhat v Brně. Podle úmluvy a Ochraně světového dědictví je nyní pod ochranou všech národů
světa.
Jádrem města Brna je Městská památková rezervace o ploše 158,3 ha, která je jednou z největších
v České republice a obsahuje 767 budov, z toho 475 je zapsáno jako kulturní památka, včetně
národních kulturních památek Špilberk, Petrov a kostel sv. Jakuba.
V roce 2004 přispělo město na obnovu a záchranu kulturních památek částkou 18,5 milionu Kč.

SPORT
Významné soutěže v Brně
Davis Cup – utkání v tenisu ČR–Španělsko
Brněnská laťka – mezinárodní závody ve skoku vysokém žen a mužů
SPRING CUP BRNO 2004 - mezinárodní volejbalový turnaj žen
Grand Prix de Gymnastique 2004 – mezinárodní závod ve sportovní gymnastice
Májové Brno – mezinárodní plavecké závody mládeže
Memoriál M. Bednaříka – mezinárodní závody v brokové střelbě
Mistrovství Evropy kadetů v baseballu
Mistrovství Evropy juniorů a juniorek do 23 let v beachvolejbalu
Velký den české házené – kvalifikační utkání mužů na Mistrovství světa 2005 a kvalifikační utkání
žen na Mistrovství Evropy žen 2004
Mistrovství světa v rádiovém orientačním běhu
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Veletržní běh Špilberkem – Velká cena Brna
500 + 1 kolo – mezinárodní závod v cyklistice seniorů
GRAND PRIX ČR – Mistrovství světa silničních motocyklů
Jede Kudrna okolo Brna – mezinárodní pochod v Brně a okolí
Mezinárodní mistrovství ČR v tenise na vozíku
GiTy Cup Brno 2004 – mezinárodní závody v moderní gymnastice
Velká cena města Brna – mezinárodní plavecké závody žen a mužů
Otevřené mistrovství ČR v plavání tělesně postižených
Mistrovství světa a Mistrovství Evropy v běhu na 24 hodin
Pohár veletržního města Brna – mezinárodní dorostenecký turnaj v házené
Sportovní kluby
V jednotlivých sportovních klubech a tělovýchovných jednotách je v Brně sdruženo více než 93 000
aktivně sportujících Brňanů. Město Brno každoročně podporuje tělovýchovu a sport formou dotací.
Tyto dotace jsou poskytovány především organizacím zabezpečujícím provoz sportovních zařízení,
zejména zařízení celoměstského významu. Dotace dále plynou na zabezpečení celoroční tělovýchovné
a sportovní činnosti, mezinárodní soutěže a významné sportovní akce a také na podporu vrcholového
sportu. V roce 2004 město Brno poskytlo ze svého rozpočtu dotaci na podporu tělovýchovy a sportu
v celkové výši více než 57 mil. Kč.
Stadiony a koupaliště
V zimním období byly v městě Brně k dispozici pro veřejné bruslení 3 otevřené ledové plochy (ul.
Vodova, Římské náměstí, kluziště u hypermarketu Olympia). V Brně jsou také 3 zimní stadiony,
víceúčelová hala Rondo, stadion při ZŠ Úvoz 55, které jsou využívány zejména hokejovými kluby,
a krasobruslařská hala TJ Stadion Brno na ul. Křídlovické, která slouží ke sportovní činnosti dětí
a mládeže v krasobruslení a ledním hokeji.
Školy a školská zařízení mají k dispozici 9 školních bazénů (z nichž 8 je v provozu). V městě Brně je
5 krytých bazénů (Kraví hora, Ponávka, Rašínova, Kometa PS, a. s., a TJ Tesla Brno). Plavecké
bazény Kraví hora, Ponávka a Rašínova jsou sportovní zařízení v majetku města Brna. V létě mohla
široká veřejnost využít ve volném čase rekreační areál na Brněnské přehradě nebo v Mariánském
údolí nebo některé z brněnských koupališť (Zábrdovice, Riviéra, Dobrovského, Kraví hora a
Křižíkova). Sportovní a rekreační areál Kraví hora byl pro veřejnost otevřen 29. 5. 2004. V areálu se
nachází vnitřní 25m a 15m krytý bazén, 50m venkovní bazén a další atrakce. Kapacita krytého bazénu
je 165 osob, venkovních prostor pak 2 000 návštěvníků denně (více na www.kravihora.cz ).
Investice
V městě Brně je přibližně 580 sportovních zařízení a sportovišť. Město věnuje zvýšenou pozornost
obnově této sportovní infrastruktury i výstavbě nových zařízení. Objem investic do sportovních
zařízení v roce 2004 činil více než 21 mil. Kč. Tyto prostředky mají přispět k výraznější změně
podmínek pro brněnský sport a tělovýchovu. V roce 2004 město Brno finančně tak podpořilo např.
vybudování umělého povrchu házenkářského hřiště TJ Sokol Brno-Juliánov, rekonstrukci
fotbalového areálu TJ Tatran Kohoutovice, FC Slovan Brno, SK Moravská Slavia Brno, rozšíření
sportovní haly SK Brno–Žabovřesky, rekonstrukci krasobruslařské haly TJ Stadion Brno, rekonstrukci
sportovní haly TJ Sokol Brno I pro prvoligový volejbal a basketbal. V souvislosti s uspořádáním 2.
olympiády s Orbitem pro děti ČR se město Brno finančně podílelo na rekonstrukci atletického areálu
Pod Palackého vrchem.
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II. MĚSTO – BEZPEČNOST, INFRASTRUKTURA, ÚŘAD
BEZPEČNOST
Kriminalita
Celkový nápad trestných činů v rámci Městského ředitelství Policie ČR v Brně pro rok 2004 činil
18 225 skutků, objasněno bylo 5 935 skutků, což činí 32,6 %. V roce 2003 nápad činil 19 821 skutků,
objasněno bylo 6 038 skutků, což činilo 30,5 %.
Z vyhodnocení vyplývá, že v městě Brně za rok 2004 došlo oproti roku 2003 k poklesu celkového
nápadu trestné činnosti o 1 596 skutků a současně ke statistickému nárůstu objasněných skutků.

PŘEHLED TRESTNÉ ČINNOSTI
počet trestných činů
objasněnost trestných činů
objasněnost trestných činů v %
objasněnost trestných činů v % za ČR

2002
19 205
5 962
31,0
40,7

2003
19 821
6 038
30,5
37,9

2004
18 225
5 935
32,6
38,2

Zdroj: Městské ředitelství Policie ČR; MV ČR – www.mvcr.cz, Statistické přehledy

Prevence kriminality
V rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni se v roce 2004 uskutečnilo celkem 26 dílčích
projektů, přičemž celková hodnota vybudovaného díla činí 13 459 250,81 Kč. Z přidělené částky
2,5 mil. Kč z rozpočtu města Brna bylo vyčerpáno 2 402 445 Kč, ze státní účelové dotace ve výši
1,6 mil. Kč bylo vyčerpáno celkem 1 580 000 Kč. V rámci Programu prevence kriminality –
PARTNERSVÍ se ve městě Brně realizoval jeden projekt s celkově vynaloženými náklady
1 239 000 Kč, přičemž státní účelová dotace tvořila 900 000 Kč a participace z rozpočtu městské části
339 000 Kč.
Rokem 2004 Program prevence kriminality na místní úrovni rozhodnutím Vlády ČR skončil
a nahrazuje ho od roku 2005 program PARTNERSVÍ, do kterého bylo město Brno již přijato. Od roku
1996 bylo v Brně za činnosti Koordinačního centra prevence kriminality vybudováno dílo v hodnotě
94 688 522,27 Kč a na dotacích ze státního rozpočtu získáno celkem 31 467 500 Kč.
Také v roce 2004 se na realizaci dílčích projektů podílely nestátní neziskové organizace, městské
části, Městské ředitelství Policie ČR v Brně, Městská policie Brno, příspěvkové organizace, základní
a zvláštní školy, centra volného času dětí a mládeže, romské, proromské a církevní organizace. Od
roku 1999 je Brno zapojeno do činnosti skupiny měst „Bezpečnost ve městě“, pracující při sociální
komisi Eurocities, spolupracuje i s organizací Evropské fórum pro bezpečnost ve městě se sídlem
v Paříži.
Přestupky
Trvalý nárůst zjištěných přestupků se nezastavil ani v roce 2004. V řadě ukazatelů byl opět
zaznamenán značný nárůst. Celkem evidovaných 160 967 přestupků znamená oproti roku 2003
navýšení o 22 830 událostí, tedy o více než 16 %. Počet strážníků se přitom výrazně nezměnil. O
skladbě přestupků vypovídá následující tabulka:
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PŘEHLED PŘESTUPKŮ V ROCE 2004

doprava

I. čtvrtletí
II. čtvrtletí
III. čtvrtletí
IV. čtvrtletí
CELKEM

36 040
27 059
23 003
28 579
114 681

veřejný stánkový
pořádek prodej

4 402
4 148
4 140
3 468
16 158

258
183
197
158
796

čistota

4 336
6 589
5 477
6 329
22 731

venčení
psů

prodej
jiné
za čtvrtletí
alkoholu
mladistv. a přestupky
celkem
podnapilým

1 873
1 467
1 286
1 145
5 771

76
22
21
36
155

216
170
136
153
675

47 201
39 638
34 260
39 868
160 967

Zdroj: Městská policie Brno

Stejně jako v minulých letech bylo nejvíc přestupků zjištěno v oblasti dopravy. Nejčastějším
přestupkem bylo špatné parkování. Přes dva tisíce řidičů přitom svůj vůz ponechalo na místě, kde
vytvořil překážku silničnímu provozu, a musel tak být odtažen (celkem 2 136 případů).
Meziročně se zvýšil i počet přestupků v oblasti čistoty. Za většinou z více než dvaceti tisíc záznamů se
skrývá údaj o černé skládce.
Během roku předali strážníci policistům 87 hledaných osob a 143 osob podezřelých ze spáchání
trestného činu. K vystřízlivění pak strážníci doprovodili celkem 1 311 podnapilých. V 96 případech
vyjeli strážníci k otevření bytu z důvodu ohrožení života a zdraví osob nebo při hrozící škodě na
majetku. Strážníci operačního střediska přijali na bezplatné lince 156 celkem 37 933 tísňových volání.
Znepokojující trendy vyplývající ze statistických údajů se strážníci městské policie snaží ovlivnit
nejen zvýšenou represí, ale i s využitím všech dostupných metod prevence. S ohledem na skutečnost,
že v Brně je stejně jako v dalších statutárních městech každoročně nejvíce přestupků zaznamenáno
v oblasti dopravy, je velká pozornost věnována dopravní výchově žáků základních škol. Během roku
prošlo cyklem přednášek s dopravní tematikou 20 237 dětí z 764 tříd. Více než osm tisíc dětí se pak se
strážníky setkalo při besedách věnovaných otázkám obecné prevence kriminality. Dospělým je pak
k dispozici informační středisko Městské policie Brno na Šilingrově náměstí.
V roce 2004 se Městská policie Brno nad rámec běžného výkonu služby podílela na zajištění
nerušeného průběhu celkem 163 politických, společenských, sportovních a kulturních akcí. Náklady
vynaložené na jejich realizaci byly vyčísleny na 8 109 000 Kč.
O činnosti městské policie je veřejnost průběžně informována v regionálním tisku, zpravodajích
městských částí a v relacích na vlnách Českého rozhlasu Brno a Rádia Krokodýl. Další informace
včetně kompletních tabulek výslednosti je možné získat na internetových stránkách
(www.mpbrno.cz).
Dopravní nehody
V roce 2004 došlo v rámci dopravní nehodovosti k mírnému nárůstu počtu dopravních nehod, a to
z 8 053 nehod v roce 2003 na 8 452 nehod v roce 2004.
DOPRAVNÍ NEHODOVOST – ŠKODY
2002
7 402
18
76
728
284 664

počet dopravních nehod
počet osob smrtelně zraněných
počet osob těžce zraněných
počet osob lehce zraněných
škody v tis. Kč
Zdroj: Městské ředitelství Policie ČR
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2003
8 053
19
81
808
263 314

2004
8 452
25
76
830
292 553

DOPRAVNÍ NEHODOVOST – PŘÍČINY
2002
161
28
1 197
139
144
5 678
10
189

rychlost jízdy
předjíždění
přednost v jízdě
chodci
alkohol
způsob jízdy
technická závada
ostatní

2003
188
54
1 617
135
189
5 899
16
146

2004
390
34
1 857
121
183
5 886
16
148

Zdroj: Městské ředitelství Policie ČR

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
V roce 2004 došlo na území města Brna k 1 006 požárům, které v 979 případech likvidovali hasiči
HZS Jmk ÚO Brno, 27 požárů uhasili sami občané. U požárů došlo k úmrtí 17 osob, nedošlo k
usmrcení hasičů. Zraněno bylo celkem 50 osob a 9 hasičů z povolání. Přímá škoda vzniklá při
požárech činila 45 073 810 Kč. Při likvidacích požárů byly uchráněny hodnoty ve výši 139 690 790
Kč, celkem bylo evakuováno 183 osob a 145 jich bylo zachráněno. Porovnáním s požárovostí z roku
2003 vzniklo na území města o 312 požárů méně. Přímé škody se zvýšily o 9 708 390 Kč. Počet osob
usmrcených při požárech se zvýšil o 11 osob a počet zraněných se zvýšil o 4 osoby.
V roce 2004 bylo nejvíce požárů v měsíci srpnu – 165 a nejméně v měsíci únoru – 46. Podle počtu
jednotlivých událostí dle dnů v týdnu k nejvíce požárům docházelo v pátek – 155krát, a nejméně
požárů připadlo na neděli – 120krát.
Událostí bylo celkem 3 984, z toho 979 požárů se zásahem jednotky a 27 požárů bez účasti jednotky,
celkem 574 dopravních nehod, při kterých hasiči HZS JmK ÚO Brno zasahovali, 97 případů
živelných pohrom, zde se jednalo o zásahy při povodních a zátopách. Dále 241krát hasiči likvidovali
úniky nebezpečných látek, z toho bylo 209 úniků ropných produktů, 19 úniků plynu, 11 úniků jiných
kapalin a 2 úniky ostatních nebezpečných látek. Dále se jednalo o 1 výjezd k technické havárii,
o 1 691 různých technický pomocí, jako je čerpání vody, vnikání do různých prostor apod.,
62krát poskytli hasiči technologickou pomoc, např. asistenci při svařování a dohašování ohnisek po
požárech, 55krát poskytli hasiči ostatní pomoc, např. při transportu nemocných osob. K mimořádným
událostem se konalo 7 výjezdů, planých poplachů bylo celkem 250.
Dle objektu došlo k nejvyššímu počtu požárů na volných skládkách – 248, požárů komunálních
odpadů v kontejnerech – 209, ve 140 případech se jednalo o požáry bytového fondu domovního, 124
požárů dopravních prostředků, 73krát došlo k požárům na zemědělských plochách, 26krát byly
likvidovány požáry v lesích, došlo k požárům 45 různých provizorních objektů, 31krát byly
likvidovány požáry v rodinných domcích, 28 požárů vzniklo v opuštěných objektech, 14 požárů je
nezatříděných,
Devět požárů vzniklo v objektech mimo budovy, 8krát došlo k požárům v obchodech a 17krát byly
likvidovány požáry chat. Dále došlo k 15 požárům ve výrobních budovách, 3krát hořelo v garážích,
jedenkrát v budovách pro skladování, jedenkrát v objektech ve výstavbě, třikrát v administrativních
budovách, čtyřikrát v budovách pro výchovu, vědu a výzkum, třikrát na komunikacích, jedenkrát byl
požár likvidován v budově pro sociální zabezpečení, dvakrát v budově pro živočišnou a rostlinnou
výrobu. K žádnému požáru nedošlo v budovách pro zdravotnictví, v budovách pro služby a osobní
hygienu, v budovách pro kulturu a tělovýchovu, v ostatních budovách pro bydlení, v energetických
výrobních budovách, v objektech pro dopravu a spoje, v budovách pro garážování a údržbu vozidel,
v budovách pro skladování zemědělských produktů a v objektech mimo budovu v zemědělství.
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DOPRAVA
Statutární město Brno se nachází na křižovatce dálnic D1 (Praha – Brno – Lipník n. B.) a D2 (Brno –
Bratislava). Obě tyto dálnice jsou součástí transevropských magistrál. Základní komunikační systém
města je radiálně okružní a jeho úkolem je ochránit vnitřní část města a jednotlivé obytné celky od
nadměrné dopravy a zároveň nabídnout dostatečně kapacitní a kvalitní trasy pro stále se zvyšující
dopravní zatížení. Proto je nezbytné vybudovat nejen vnější ochranu města pro odvedení tranzitní
dopravy výstavbou rychlostní komunikace R43 od Svitav na dálnici D1 (D2), ale zejména dobudovat
velký městský okruh (VMO), který je již částečně postaven (Pražská radiála, VMO Kohoutova, VMO
Lesnická – mosty, VMO Lesnická – Svitavská radiála). Byla zahájena realizace mimoúrovňové
křižovatky VMO Hlinky–Bauerova. Další jeho úseky jsou intenzivně připravovány (VMO
Dobrovského včetně mimoúrovňové křižovatky se Svitavskou radiálou, VMO Tomkovo náměstí,
VMO Rokytova). Současně je projekčně připravován severní a jižní segment VMO.
Základní údaje o silniční dopravě v městě Brně v roce 2004
Dotace města na silniční síť
Investice
Délka dálnic
Délka komunikační sítě
… z toho státní silniční síť
… z toho místní komunikace
Počet mostů a lávek
Tunely
Svislé dopravní značení
Světelné signalizační zařízení
… z toho připojeno na řídicí jednotku
Počet registrovaných provozovaných motorových vozidel
Zdroj: Odbor dopravy MMB – stav k 31. 12. 2004

441 743 tis. Kč
1 085 397 tis. Kč
15 km
1 005,201 km
157,981 km
847,220 km
273 ks
2 ks (920,5 m + 1 163 m)
cca 30 000 ks
118 ks
116 ks
200 485 ks

Městská hromadná doprava
Městskou hromadnou dopravu (MHD) na území města zajišťuje Dopravní podnik města Brna, a. s., ve
100% vlastnictví statutárního města Brna, sítí 13 tramvajových linek (139 km), 13 trolejbusových
linek (94 km) a 46 autobusových linek (563 km) a lodní dopravou na brněnské přehradě. Tato akciová
společnost provozuje 308 tramvají, 141 trolejbusů a 279 autobusů a 6 lodí, kterými přepraví za rok cca
344 mil. cestujících, tj. za den cca 931 tisíc.
Provozní příspěvek statutárního města Brna na MHD: 981 450 tis. Kč, tj. 2 535 Kč/obyvatel (na rok
2004).
Investiční příspěvek statutárního města Brna: 240 000 tis. Kč, tj. 620 Kč/obyvatel (na rok 2004).
Cyklistická doprava
Od roku 1992, kdy bylo započato s výstavbou cyklistických stezek, bylo vybudováno cca 18,5 km čtyř
ucelených úseků, dosud však vzájemně nepropojených. Jedná se především o úseky podél Svratky
a částečně i Svitavy a tzv. studentské radiály, vedoucí po ulici Botanická - Chodská.
Železniční doprava
Statutární město Brno je důležitým železničním uzlem, který je začleněn do projektu evropské sítě
vysokorychlostních tratí. Leží na mezinárodní trase Budapešť (Vídeň) – Brno – Praha – Berlín –
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Hamburk (Skandinávský poloostrov), která je na českém území jako součást 1. železničního koridoru
rozsáhle modernizována.
Letecká doprava
Ve vzdálenosti cca 7,5 km od centra města se nalézá mezinárodní civilní letiště Brno-Tuřany, které je
zařazeno do kategorie I. ICAO. V současné době je využíváno pro vnitrostátní dopravu osob i pro
charterové lety.
Lodní doprava
Lodní dopravu na Brněnské přehradě provozuje Dopravní podnik města Brna, a. s., 6 loďmi, kterými
ročně přepraví 170 000 cestujících. Příspěvek města na rok 2004 činil 7 749 tisíc Kč.

Přestupky v dopravě
Odbor dopravy projednává přestupky v dopravě. Jedná se o přestupky proti bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu, na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi (řízení vozidla po
požití alkoholu), o přestupky proti občanskému soužití (nedbalostní ublížení na zdraví v souvislosti
s dopravní nehodou). Dále projednává přestupky v souvislosti s porušením povinností majitelů vozidel
vyplývajících ze zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.
V roce 2004 bylo projednáno celkem 10 017 přestupků a na pokutách včetně nákladů řízení uloženo
celkem 16 000 000 Kč.
Dopravněsprávní agendy
Dopravněsprávní agendy na Magistrátě města Brna spravuje Odbor dopravněsprávních činností, a to
v budově na Kounicově ulici 67 v Brně. Jedná se o činnost spojenou s vydáváním řidičských průkazů
a osvědčení profesní způsobilosti řidičů, o evidenci vozidel a o zkoušky žadatelů o získávání
řidičského oprávnění. Denně je v průměru vyřízeno 500-600 žádostí na registru silničních vozidel
a 300-400 žádostí na registru řidičů.
Řidičské průkazy
V roce 2004 si nechalo vystavit nový řidičský průkaz 14 942 řidičů za řidičský průkaz ztracený,
zničený, poškozený nebo jako výměnu za řidičský průkaz starého typu, který podléhá povinné
výměně ze zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
Po absolvování výcviku v autoškolách nově získalo řidičský průkaz 4 142 řidičů a 1 209 řidičů si
rozšířilo své řidičské oprávnění.
Z důvodu změny ve způsobu vydávání řidičského průkazu dle EU, ke kterému došlo dne 1. 5. 2004,
bylo vydáno 2 417 potvrzení o ztrátě, odcizení nebo poškození řidičského průkazu, které nahrazuje
řidičský průkaz po dobu 1 měsíce a opravňuje jeho držitele k řízení motorového vozidla pouze na
území České republiky.
O vydání mezinárodního řidičského průkazu požádalo celkem 3 293 řidičů.
Dále se vydalo 873 nových osvědčení o profesní způsobilosti řidiče. Tento doklad se vydává
od 1. 1. 2001 převážně řidičům z povolání, neboť ti mají za povinnost zúčastňovat se předchozího
zdokonalovacího školení.
Pro držitele řidičských průkazů, vydaných od 1. 7. 1964 do 31. 12. 2000, stále platí povinnost provést
jejich výměnu v termínu do 31. 12. 2005.
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Autoškoly
Zkoušky žadatelů o získání řidičského oprávnění provádí zkušební komisaři. V roce 2004 bylo
vyzkoušeno celkem 8 542 žadatelů o získání nebo rozšíření řidičského oprávnění:
ZKOUŠKY ŽADATELŮ O ŘIDIČSKÁ OPRÁVNĚNÍ ZA ROK 2004
počet úspěšnost úspěšnost
skupina – podskupina řidičského oprávnění
zkoušek
abs.
v%
mopedy
a
malé
motocykly
s
maximální
konstrukční
AM
50
32
64,0
rychlostí 45 km/h
motocykly do 25 kW
motocykly nad 25 kW
lehké motocykly o objemu válců nepřesahujícím 125
cm3 a o výkonu nejvýše 11 kW
osobní automobily, přívěsy do 750 kg
B
B+E jízdní soupravy složené (osobní automobil + přívěs,
max. hmotnost soupravy 3 500 kg)
motorová
tříkolová a čtyřkolová vozidla
B1
(pohotovostní hmotnost max. 550 kg )
motorová vozidla nad 3 500 kg, přívěs do 750 kg
C
C+E motorová vozidla nad 3 500 kg, přívěs nad 750 kg
motorová vozidla nad 3 500 kg - do 7 500 kg, přívěs
C1
do 750 kg
C1+E motorová vozidla nad 3 500 kg - do 7 500 kg, přívěs
nad 750 kg (max. hmotnost soupravy 12 000 kg)
motorová vozidla určená pro přepravu osob s více než
D
8 místy k sezení, přívěs do 750 kg
motorová
vozidla určená pro přepravu osob s více než
D+E
8 místy k sezení, přívěs nad 750 kg
motorová vozidla určená pro přepravu osob od 8 do
D1
16 míst k sezení, přívěs do 750 kg
motorová
vozidla určená pro přepravu osob od 8 do
D1+E
16 míst k sezení, přívěs nad 750 kg (max. hmotnost
soupravy 12 000 kg)
traktory a pracovní stroje samojízdné
T

A
A*
A1

CELKEM

280
212
173

156
136
73

55,7
64,2
42,2

6 713
57

2 395
35

35,7
61,4

0

0

0

498
317
0

240
193
0

48,2
60,9
0

0

0

0

167

103

61,7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75
8 542

27
3 390

36,0
39,7

Vozidla
V roce 2004 bylo v Brně registrováno celkem 200 485 provozovaných vozidel. K 1. 1. 2005 bylo
16 008 vozidel v převodu na jiného provozovatele. Technická způsobilost byla schválena u 6 196
vozidel individuálně dovezených ze zahraničí. Trvale vyřazeno bylo v roce 2004 2 713 vozidel,
dočasně 2 216 vozidel. Mimo evidenční úkony bylo provedeno 6 488 technických změn.
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Město má 39 262 světelných bodů veřejného osvětlení v délce cca 970 km. Spotřeba u veřejného
osvětlení se pohybuje okolo 15 GWh za rok. Světelnou signalizací je vybaveno 116 křižovatek
a z toho 82 je připojeno na dopravní řídicí ústřednu. Veřejné osvětlení je vloženo do majetku
Technických sítí města Brna, akciové společnosti ve 100% vlastnictví města Brna. Celkové náklady
pro zajištění správy, provozu a obnovy rozpočtu města Brna k 31. 12. 2004 činily cca 75 000 tis. Kč,
neboli cca 200 Kč na 1 obyvatele.
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ODPADY
Statutární město Brno je původcem komunálních odpadů, tj. odpadů, které vznikají na území obce
a mají původ v činnosti fyzických osob. Nakládání s komunálními odpady zabezpečuje město
v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, tj.
zabezpečuje sběr a svoz využitelných a nebezpečných složek komunálního odpadu, svoz zbytkového
odpadu (odpad, který zbývá po vytřídění využitelných a nebezpečných složek a objemného odpadu)
a místa pro odložení ostatních složek komunálního odpadu, které nelze ukládat do sběrných nádob na
zbytkový odpad.
Využitelné složky komunálního odpadu lze odložit na sběrných místech, ve sběrných střediscích
odpadu a ve sběrnách oprávněných osob:
a) 1 264 sběrných míst na sklo bílé a barevné;
b) 62 sběrných míst PET lahví;
c) 50 sběrných míst textilu;
d) 303 sběrných míst papíru;
e) 47 sběrných středisek odpadů.
Zbytkový komunální odpad a spalitelné materiálově nevyužitelné složky komunálního odpadu jsou
spalovány ve spalovně komunálního odpadu SAKO Brno, a. s., s energetickým využitím odpadního
tepla. Spalovna je ve 100% vlastnictví města Brna.
Nespalitelný materiálově využitelný odpad je předáván do zařízení k využívání odpadů (recyklace
stavební suti, využití kovů jako druhotné suroviny, využití elektrotechnického odpadu) a odpad, který
nelze materiálově využít, je předáván oprávněným osobám k odstranění (skládkování apod.)
Nebezpečné složky komunálního odpadu jsou sbírány na sběrných střediscích odpadů a současně se
provádí i sběr mobilním způsobem.
Nepotřebná léčiva mohou občané odevzdávat ve všech lékárnách na území města Brna.

CHRÁNĚNÁ PŘÍRODA
Na území města Brna je zajištěna legislativní ochrana 28 maloplošných zvláště chráněných území,
která jsou vyhlášena za přírodní památku nebo přírodní rezervaci. Do těchto zvláště chráněných území
jsou zahrnuty 2 národní přírodní památky (Červený kopec v katastru Bohunic a Stránská skála
v katastru Slatiny). Na území okresu jsou 2 přírodní parky - „Podkomorské lesy“ a „Baba“. Současně
je provedena registrace 71 významných krajinných prvků, z toho 13 VKP zvláště cenných a 16 VKP
geologicky významných. Na území města je vyhlášeno celkem 27 památných stromů, z toho
3 stromořadí. Na ochranu přírody byly v roce 2004 vynaloženy náklady 402 923 Kč.

OVZDUŠÍ
Magistrát města Brna provozuje síť imisního monitoringu sestávající ze 4 stacionárních měřicích
stanic a 2 měřicích mobilních jednotek. Stacionární stanice jsou lokalizovány v Arboretu Mendelovy
zemědělské a lesnické univerzity v Černých Polích, v areálu kasáren Armády ČR na ulici
Svatoplukově, v lokalitě Zvonařka před SOU obchodním a v areálu Střední zahradnické školy
v Bohunicích na ul. Lány. Mobilní měřicí vlek je t. č. trvale v provozu u IX. brány brněnského
výstaviště, měřicí vůz je nasazován dle potřeby. Do provozu sítě imisního monitoringu město za rok
2004 investovalo 1,9 mil. Kč. Převážná část města Brna má pouze mírně znečistěné ovzduší.
V některých dnech, za zhoršených rozptylových podmínek, dochází na území města k překračování
imisních limitů pro suspendované prachové částice frakce do 10 µm (PM-10). Na stanicích
umístěných v blízkosti komunikací s vysokou intenzitou dopravy (Svatoplukova, Zvonařka) se
průměrné roční koncentrace NO2 pohybují na úrovni zákonných imisních limitů. Dle nově zpracované
rozptylové studie pro město Brno jsou dosahovány úrovně zákonných imisních limitů na těchto
21

dopravou ovlivněných stanicích také pro škodlivinu benzen. U dalších škodlivin měřených stanicemi
Odboru životního prostředí MMB nedochází k překračování platných imisních limitů.

VODA
tok
odběrné místo
třída jakosti
Svratka Veverská Bítýška
znečištěná voda tř. III.
Svratka Letní sledování Brněnské přehrady: Rakovec silně znečištěná voda
a Sokolské koupaliště
výskyt sinic (cyanobakterie)
Svratka Pisárky
znečištěná voda tř. III.
Svratka Rajhrad (pod ČOV Brno)
velmi silně znečištěná voda tř. V.
Svitava Bílovice nad Svitavou
silně znečištěná voda tř. IV.
Svitava ústí (před soutokem se Svratkou)
silně znečištěná voda tř. IV.
Zdroj: ČMHÚ, červen 2004

Pitná voda
Brno je zásobováno ze tří zdrojů:
a) vysoce kvalitní podzemní voda z Březové nad Svitavou (I. a II. březovský vodovod) – dálkovým
přivaděčem se přivádí 92,22 % celkové potřeby;
b) úpravna povrchové vody ve Švařci s přívodem do Brna Vírským oblastním vodovodem dodala
7,78 %;
c) úpravna povrchové vody v Pisárkách 0 %, plní již funkci záložního zdroje pro havarijní případy
a mimořádné provozní situace.
Zapojením Vírského oblastního vodovodu v roce 2001, který je v případě potřeby schopen svými
dodávkami pokrýt celou spotřebu města, se zdroje vody diverzifikovaly a snížila se tak možnost jejího
nedostatku v případě neočekávaného výpadku některého ze zdrojů.
Specifická potřeba vody v roce 2004 činila 120,4 l/obyvatel/den.
Odpadní vody
Téměř veškeré odpadní vody vyprodukované na území města Brna jsou svedeny na čistírnu odpadních
vod v Modřicích, kde dochází k jejich vyčištění. Tato čistírna je provozována od šedesátých let, v roce
2001 byla zahájena s pomocí úvěru Evropské banky pro obnovu a rozvoj (47,5 mil. eur) její
rekonstrukce s celkovým nákladem 71,5 mil. eur (cca 2,4 mld. Kč). Začátkem roku 2005 byla
rekonstruovaná čistírna uvedena do trvalého provozu.
Vodárny a kanalizace
Statutární město Brno vynaložilo v roce 2004 na rekonstrukci kanalizačních stok 201 mil. Kč
a vodovodních řadů 73 mil. Kč.
Celková délka vodovodních řadů pro veřejnou potřebu v roce 2004 činila 1259 km, celková délka
kanalizačních stok pro veřejnou potřebu 945 km.
Roční výroba vody v roce 2004 byla 33,8 mil. m3, množství čištěných odpadních vod v roce 2004
činilo 33,9 mil. m3.
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VEŘEJNÁ ZELEŇ
VÝSADBA, ASANACE A OŘEZ V ULIČNÍM STROMOŘADÍ V LETECH
2002–2004
výsadba
asanace
ořez
818
443
4 501
2002
(VZmB + BKom)1284
482
4 686
2003
789
530
4 899
2004
Zdroj: Odbor životního prostředí MMB

Správu a údržbu uličního stromořadí a celoměstsky významných parků (Špilberk, Lužánky, Tyršův
sad – ul. Kounicova, Koliště – za Domem umění, Denisovy sady, Studánka, Wilsonův les) zajišťuje
příspěvková organizace Veřejná zeleň města Brna. Správu a údržbu ploch veřejné zeleně zajišťují na
svém území jednotlivé městské části.
Příspěvek města v roce 2004 činil 23 001 tis. Kč na provoz, 36 252 tis. Kč na stavební investice
a 1 200 tis. Kč na strojní investice.

STRUKTURA MĚSTA
Město a městské části, městské úřady
Město Brno je rozděleno na 29 městských částí. Město navenek reprezentuje primátor města,
městskou část starosta městské části.
Na úrovni města je výkonným orgánem veřejné správy Magistrát města Brna, na úrovni městské části
pak příslušný úřad městské části.
Počet zaměstnanců statutárního města Brna včetně úřadů městských částí činil k 31. 12. 2004 celkem
2 911, z toho na Magistrátě města Brna (včetně Archivu města Brna a Jídelny MMB) 1 072, na
úřadech městských částí 1 250, Městská policie 589. Průměrný výdělek za rok 2004 činil za Magistrát
města Brna včetně Jídelny MMB a Archivu města Brna 19 095,- Kč, za městské části 19 238,- Kč.
Politická reprezentace
Do Zastupitelstva města Brna a do zastupitelstev městských částí je voleno 612 zastupitelů:
55 zastupitelů do Zastupitelstva města Brna, 557 do zastupitelstev městských částí, z toho:
− 1 primátor (ODS);
− 3 náměstci (1 z KDU-ČSL, 2 z ODS);
− 29 starostů (12 z ODS, 4 z KDU-ČSL, 4 z ČSSD, 1 ze SZ, 8 nezávislých);
− 46 místostarostů (11 z ODS, 10 z KDU-ČSL, 15 z ČSSD, 1 z HSMS, 9 nezávislých).
Uvolněných členů zastupitelstev je celkem 68 (6 v Zastupitelstvu města Brna, 62 v zastupitelstvech
městských částí).
Náklady na uvolněné zastupitele činily v roce 2004 na úrovni města celkem 32 815 378 Kč (tj.
v průměru 41 434 Kč měsíčně/1 člen). Na úrovni Magistrátu města Brna se jednalo celkem o částku
4 715 509 Kč (tj. v průměru 65 493 Kč měsíčně/1 člen), na úrovni městských částí 28 099 869 Kč (tj.
v průměru 39 028 Kč měsíčně/1 člen).
V roce 2004 bylo neuvolněným členům Zastupitelstva města Brna vyplaceno celkem 5 246 209 Kč:
− z toho za náhradu mzdy nebo ušlého výdělku 132 661 Kč (tj. v průměru 225,6 Kč
měsíčně/1 člen);
− na odměnách 5 113 548 Kč (tj. v průměru 8 697 Kč měsíčně/1 člen).
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V roce 2004 bylo neuvolněným členům zastupitelstev městských částí vyplaceno celkem 13 891 125
Kč:
− z toho za náhradu mzdy nebo ušlého výdělku 88 618 Kč, (tj. v průměru 14,90 Kč měsíčně/1 člen);
− na odměnách 13 802 507 Kč, (tj. v průměru 2 314 Kč měsíčně/1 člen).

III. PŘÍJMY A VÝDAJE, MAJETEK, HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ,
ZAHRANIČNÍ VZTAHY
ROZPOČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA
PŘÍJMY A VÝDAJE STATUTÁRNÍHO1) MĚSTA BRNA V ROCE 2004

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Příjmy statutárního města Brna celkem

6 669 867
1 179 562
679 291
3 220 894
11 749 614

Skutečnost
v Kč přepočtená na
1 obyvatele2)
17 241
3 049
1 756
8 325
30 371

Provozní výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje statutárního města Brna celkem

8 011 631
5 582 872
13 594 503

20 709
14 431
35 140

Skutečnost
v tis. Kč

Ukazatel

Zdroj: Odbor rozpočtu a financování MMB
1) město + městské části
2) počet obyvatel k 1. 1. 2005 dle ohlašovny MMB: 386 869

VÝDAJE STATUTÁRNÍHO1) MĚSTA BRNA V ROCE 2004
Celkové výdaje ve vybraných oblastech
přepočítané na jednoho obyvatele2)
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Vzdělávání
Doprava (kromě MHD)
Městská hromadná doprava
Vodní hospodářství
Kultura
Ochrana životního prostředí
Zdravotnictví
Bezpečnost a veřejný pořádek
Tělovýchova a zájmová činnost dětí a mládeže
Celkem za vybrané oblasti

Kč
7 373
4 174
3 192
3 157
3 106
2 828
1 563
803
680
625
27 501

Zdroj: Odbor rozpočtu a financování MMB
1) město + městské části
2) počet obyvatel k 1. 1. 2005 dle ohlašovny MMB: 386 869
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Provozní Kapitálové
výdaje
výdaje
26,8
1 622
5 751
15,2
3 853
321
11,6
1 425
1 767
11,5
2 537
620
11,3
18
3 088
10,3
1 628
1 200
5,7
1 222
341
2,9
424
379
2,4
638
42
2,3
297
328
100,0 13 664
13 837
%

HLAVNÍ INVESTICE V ROCE 2004
UKONČENÉ INVESTICE (VÝBĚR)
ROZPRACOVANÉ INVESTICE (VÝBĚR)
celková
celková
cena
cena
název investice
název investice
v milionech
v milionech
Kč
Kč
Oddílný kanalizační systém Brno74 Stoková síť města Brna projekt
1 668
Bohunice, I. a II. etapa
ISPA 2000/CZ/16/P/PE/002
Kolektory a technické sítě pro I. etapu
383 Soubor staveb BPZ – Černovická
171
výstavby v jižním centru
terasa – IV. stavba
Rekonstrukce ul. Hudcova, III. etapa
57 Komplexní regenerace historického
300
jádra – ostatní komunikace
ZŠ Merhautova – rekonstrukce střechy a
25 Rekonstrukce systému světelně212
zateplení fasády
signalizačních zařízení
ZŠ Krásného – rekonstrukce školní
14 Rekonstrukce a dostavba Archivu
73
jídelny
města Brna
Jesle Fügnerova – rekonstrukce objektu
18 Nemocnice Milosrdných bratří
453
Brno – výstavba pavilonu akutní
medicíny
Areál Riviéra
76 ZŠ Tuháčkova – rekonstrukce
105
stávajících objektů a přístavba
odborných učeben – II. etapa
Rekonstrukce divadla Reduta
383
Soubor staveb rekonstrukce NKP
Špilberk – II. etapa
Rekonstrukce kulturního domu
Kinokavárna, SNP 33
Zdroj: Odbor investiční MMB

ZAHÁJENÉ INVESTICE V ROCE 2004
název investice
celková cena v milionech Kč
Soubor staveb BPZ – Černovická terasa, III. etapa, Most
356
M1
Soubor staveb BPZ – Černovická terasa, V. etapa, Most M2
178
Rychlá tramvaj Líšeň, ukončení Jírova
42
Rekonstrukce vozovek Soběšice – I. etapa
75
Výstavba Domova důchodců Brno-Tuřany – novostavba
124
Domov důchodců Nopova - evakuační terasy a výtahy
23
Vila Tugendhat – rekonstrukce
112
Rekonstrukce objektu Bílý dům
62
Stavební úpravy Nové radnice a interiérů reprezentačních
40
prostor „A“ I. etapa
Zdroj: Odbor investiční MMB
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209
27

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S MAJETKOVOU ÚČASTÍ MĚSTA BRNA
obchodovatelné akcie

502 362
92 009
1

51,00
10,39
-

základní kapitál
v tis. Kč
492 471
885 650
3 531 570

1
11
36 609 600

50,00
33,79

2 687 483
236 001
1 083 375

458 500
vloženo městem
tis. Kč
490

0,30

15 200 000

49,00

1 000

počet akcií města

Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.
Teplárny Brno, a. s.
Jm Energetika, a. s.
Jm Plynárenská, a. s.
Technologický park Brno, a. s.
Veletrhy Brno, a. s.
Česká spořitelna, a. s.

KORDIS JMK, spol. s r. o.

podíl města v %

Zdroj: Obchodní rejstřík na internetu

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI SE 100% MAJETKOVOU ÚČASTÍ MĚSTA BRNA
neobchodovatelné akcie
a účasti v s. r. o.
Brněnské komunikace, a. s.
Dopravní podnik m. Brna, a. s.
Jižní centrum, a. s.
SAKO Brno, a. s
STAREZ - SPORT, a. s.
Technické sítě Brno, a. s.
Tepelné zásobování Brno, a. s.
Lesy města Brna, s. r. o.
Pohřební služby m. Brna, s. r. o.

vloženo městem
v tis. Kč
247 318
3 863 802
141 000
925 469
24 993
1 174 456
1 840 600
190 891
3 892

podíl města v %
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

základní kapitál
v tis. Kč
247 318
3 863 802
602 000 1)
925 469
24 993
1 174 456
1 840 600
190 891
3 892

Zdroj: Obchodní rejstřík na internetu
1)
ZK je vyšší o hodnotu pozemků vložených městem v celkové výši 461 mil.Kč

HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ MĚSTA
Průmyslové zóny
S ohledem na vysokou prioritu ekonomického rozvoje je ve městě Brně trvale věnována značná
pozornost rozvojovým projektům. Mezi nejvýznamnější patří Brněnská průmyslová zóna Černovická terasa, Český technologický park Brno a Jižní centrum Brno. Další prioritou je příprava
vhodných areálů pro projekty brownfields.
Brněnská průmyslová zóna – Černovická terasa svou rozlohou 179 ha, územím rovinného
charakteru a výbornou dopravní dostupností optimálně splňuje všechny předpoklady pro umístění
investic výstavbou „na zelené louce“. Zóna, jejíž pozemky jsou ve vlastnictví města, se nachází
v blízkosti mezinárodního letiště Brno-Tuřany, dálnic D1, D2 (E50, E65) a železniční tratě Brno –
Vlárský průsmyk.
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Ukončení výstavby technické a dopravní infrastruktury vytváří technické předpoklady pro umístění
průmyslových závodů v tomto území. V jihovýchodní části zóny se nacházejí průmyslové objekty
společnosti Carclo Technical Plastics - Brno, s. r. o., která se zabývá výrobou plastových komponent
pro kompletaci elektronických výrobků, a společnosti Honeywell, s. r. o., která zde umístila vývojové
centrum v oblasti elektroniky a kontrolního zařízení pro průmysl a automatizaci a pro letecký
průmysl.
Převážná část zóny o rozloze cca 75 ha je určena pro strategické investory s minimální hodnotou
investice 200 mil. Kč v oblasti strategických služeb, technologických center a vybraných oborů
zpracovatelského průmyslu, především letectví, kosmonautiky, dopravních prostředků, výpočetní
techniky, informačních technologií, elektroniky, telekomunikací a radiokomunikací, farmacie,
biotechnologie a lékařských přístrojů.
V této části BPZ-ČT na jaře 2005 zahájily výstavbu svých výrobních závodů dvě japonské
společnosti - výrobce kompresorů pro klimatizace společnost Daikin a její dodavatel, společnost
Ohmori, výrobce komponentů pro klimatizace. Dalším investorem je švýcarská společnost Aguna,
jejíž výrobní program je z oblasti velmi přesného strojírenství. Město Brno současně jedná s několika
dalšími investory, kteří BPZ-ČT v nejbližší době zaplní (např. Daidoo Metal, NTN Manufacturing
atd.).
Rozvoj a správu jihovýchodní části zóny o rozloze cca 36,2 ha zajišťuje renomovaná developerská
společnost CTP Project Invest, s. r. o., která investorům nabízí financování, výstavbu a následný
pronájem průmyslových nemovitostí.
Území v severozápadní části zóny bude obsazováno i menšími investory, kteří nemusí splňovat
podmínku minimální hodnoty investice.
Český technologický park Brno představuje prestižní středoevropskou rozvojovou zónu pro lehký
hi-tech průmysl a strategické služby, která využívá synergií mezi výzkumem, vývojem a podnikáním.
Projekt o celkové rozloze 60 ha realizuje, v úzké spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně,
společnost Technologický Park Brno, a. s., kterou vlastní statutární město Brno a nadnárodní
společnost P&O.
Současný rozvoj technologického parku je koncentrován v zónách 1A a 1B o rozloze 10,5 ha, kde
společnost na zainvestovaných pozemcích zajišťuje výstavbu výrobních a administrativních objektů,
které pronajímá konkrétním zájemcům. Disponuje různými druhy projektů a ucelených nabídek budov
s vysokým standardem, což umožňuje flexibilní přístup k jednotlivým požadavkům klientů, ke kterým
patří celkem 15 společností: Symbol Technologies CZ, FEI Czech Republic, s. r. o., IBM Global
Services Delivery Center Czech Republic, s. r. o., Siemens, s. r. o., Honeywell Controls, s. r. o.,
Control Techniques Brno, s. r. o., Silicon Graphics, s. r. o., NESS Czech, s. r. o., Bobst Eastern
Europe, spol. s r. o., Timken Česká republika, s. r. o., Český Mobil, a. s., Tranza, a. s., Phoenix
Contact, s. r. o., ENERGO-PRO CZ, s. r. o, CSC Computer Sciences, s. r. o.
V současné době je v Českém technologickém parku Brno vytvořeno cca 800 pracovních míst.
Jižní centrum Brno je ambiciózní projekt regenerace 100 ha nevyužívaného území v těsném
sousedství středu města, který zajistí rozvoj nové části centrální zóny města Brna pro administrativní,
obchodní, kulturní i společenské účely s možností komfortního bydlení. Součástí projektu, který
připravuje a realizuje městská developerská společnost JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a. s., je dobudování
moderní infrastruktury, kvalitních služeb a komfortního dopravního spojení Brna s ostatními
evropskými městy. Na jaře 2005 byla dokončena výstavba obchodně-společenského centra Galerie
Vaňkovka. Realizovala ji, po dohodě s akciovou společností JIŽNÍ CENTRUM BRNO, nadnárodní
společnost ECE.
Přesun nádraží a přestavba železničního uzlu je součástí přestavby jižního centra Brna. Nové
osobní nádraží bude situováno asi 700 metrů od jižního okraje historického jádra města. Zrušením
bariéry, kterou tvoří kolejiště stávajícího hlavního nádraží, se asi 90 ha pozemků stane atraktivní
rozvojovou plochou, která bude součástí centrální zóny města. Vytvoří se moderní přestupní uzel
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v oblasti nového osobního vlakového i autobusového nádraží s vazbou na nové trasy MHD a kapacitní
parkoviště aut. Tím se výrazně zkvalitní cestovní komfort pro obyvatele i návštěvníky. Od nového
nádraží povedou zajímavé pěší trasy (městské bulváry), pásy zeleně a odpočinkové zóny.
Stavba železničního uzlu Brno má trvat 13 až 15 let a podle studií si vyžádá 18,5 až 28 miliard Kč
podle toho, zda jde o přímé investice nebo s navíc vyvolanými investicemi. Potřebné prostředky mají
poskytnout Státní fond dopravní infrastruktury, fondy EU, město Brno, Jihomoravský kraj a soukromé
subjekty.
Brownfields - vzhledem k tomu, že Brno je město s velmi rozvinutou průmyslovou základnou, přináší
restrukturalizace průmyslu i řadu negativních vlivů (ukončení nebo omezení výroby v řadě starších
průmyslových areálů). Vznikají oblasti s komplikovanými majetkovými i ekologickými problémy,
které stávající uživatelé nejsou schopni řešit.
Stěžejní zásadou pro řešení nového Územního plánu města Brna je maximálně využít územní
potenciál uvnitř zastavěného území města funkční transformací nevyužitých a ekonomicky
podvyužitých území (tzv. brownfields).
Na území města Brna je problematika výrobních brownfields aktuálně mapována. Postupně bude
docházet k regeneraci některých areálů, které se svým novým využitím opět zapojí do fungujícího
území. Vhodným aktuálním příkladem je revitalizace areálu bývalé továrny Vaňkovka na obchodněspolečenské centrum Galerie Vaňkovka.

ZAMĚSTNANOST A PRŮMĚRNÁ MZDA
ZAMĚSTNANCI A MZDY ZA ROK 2004
(subjekty se sídlem na daném území, bez podnikatelských subjektů do 20 zaměstnanců)
Průměrná měsíční mzda
Průměrný evidenční
počet zaměstnanců
zaměstnance v Kč
Počet
vykazujících
přepočtené osoby
jednotek
index
index
absolutně
Kč
2004/2003
2004/2003
99,6
18
249
106,9
1 988
156
941
Brno–město
27 135
105,1
16 454
108,0
654
Brno–venkov
300 280
100,3
16 815
106,8
5 167
Jihomoravský kraj
Zdroj: ČSÚ – stav 31. 12. 2004

PRŮMĚRNÁ HRUBÁ MĚSÍČNÍ MZDA ZA ROK 2004
(subjekty se sídlem na daném území, bez podnikatelských subjektů do 20 zaměstnanců)
Průměrná měsíční mzda v Kč
Pořadí
(přepočtené osoby)
pořadí krajů (14)
Hlavní město Praha
Jihomoravský
Olomoucký
pořadí okresů (91)
Praha 2

rok 2004

rok 2003

1.
5.
13.

1.
5.
14.

23 174
16 815
15 898

21 786
15 750
14 719

1.

1.

25 770

24 263
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rok 2004

rok 2003

Plzeň–město
Ostrava–město
Brno–město
Brno–venkov
Jeseník
ČR celkem

19.
20.
22.
43.
91.
x

17.
19.
22.
44.
91.
x

19 273
18 966
18 249
16 454
14 199
18 582

18 205
17 927
17 075
15 228
13 302
17 446

Zdroj: ČSÚ – stav 31. 12. 2004

NEZAMĚSTNANOST K 31. 12. 2004
Počet uchazečů
o zaměstnání

Pořadí
pořadí krajů (14)
Hlavní město Praha
Jihomoravský
Ústecký
pořadí okresů (77)
Praha–západ
Praha
Plzeň–město
Brno–venkov
Brno–město
Ostrava–město
Most
ČR celkem

Míra
nezaměstnanosti
v%

1.
10.
14.

26 727
66 207
73 493

3,58
10,69
15,85

1.
3.
12.
21.
47.
73.
77.
x

1 542
26 727
6 021
6 582
20 890
28 892
14 749
541 675

2,94
3,58
6,21
7,20
9,80
16,65
22,71
9,47

Zdroj: ČSÚ - podle údajů úřadů práce

MEZINÁRODNÍ VZTAHY
Spolupráce s partnerskými městy; mezinárodní sítě
Statutární město Brno spolupracuje s 11 partnerskými městy, kterými jsou Dallas (USA), Kaunas
(Litva), Leeds (Velká Británie), Lipsko (SRN), Poznaň (Polsko), Rennes (Francie), Stuttgart
(SRN), St. Pölten (Rakousko), Utrecht (Nizozemsko), Vídeň (Rakousko) a Voroněž (Rusko). Město
je zapojeno také do řady mezinárodních organizací a sítí měst - např. Eurocities, Access,
Kooperační síť evropských měst střední velikosti, Les Rencontres, Milena, NewTELS, Evropské
Mozartovy cesty, Dalton International, Evropská síť Zdravých měst WHO a Guidemaps.
Návštěvy velvyslanců
V roce 2004 navštívili město Brno velvyslanci: Estonska, Indonésie, Japonska, Malajsie,
Mongolska, Nizozemska, Portugalska, Rumunska a Slovinska, chargé d’affaires a.i. Kuby, chargé
d’affaires a.i. Bolívarovské republiky Venezuela, honorární konzul ČR v Texasu, vicekonzul
Ekvádoru v ČR.
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Oficiální přijetí zahraničních delegací
Přijaty byly zahraniční delegace politiků z Polska, představitelů obce Abbadia Lariana v Itálii, města
Stuttgartu v čele s primátorem, města Utrechtu, politiků z Poznaně, ukrajinských starostů,
představitelů města Charkova a charkovských firem, americké pravoslavné církve, zástupců města
a oblasti Voroněže, zastupitelů MČ z Vídně, zástupců politického klubu ÖVP z Vídně, účastníků
projektu „Výchova prostřednictvím sportu“ - Rennes, zástupců školství Stuttgartu a země BádenskoWürttembersko, účastníků 14. Mezinárodního festivalu vysokých divadelních škol Setkání/Encounter,
cykloturistů z Německa - Jízda míru a usmíření k rozšíření EU, zástupců požární a civilní ochrany
států EU, účastníků mezinárodní vědecké konference IEEE ECBS, členů mezinárodní poroty
21. Mezinárodního bienále grafického designu, členů Bundeswehru pečujících o německé válečné
hroby na Ústředním hřbitově, účastníků mezinárodního semináře Diplomatické akademie ve Vídni ze
zemí střední Asie, členů mezinárodní hodnotící komise Entente Florale, účastníků 15. Mezinárodního
folklorního festivalu Brno, účastníků pochodu „Jede Kudrna okolo Brna“, delegace iráckých politiků
na studijní návštěvě ČR, členů karatistického klubu z Utrechtu, členů pěveckého sboru Stuttgarter
Oratorienchor a náměstek starosty města Porta (Portugalsko). Dále byli přijati studenti ze Sdružení
škol technických a gymnaziálních z Gubinu z Polska, studenti žurnalistiky z Utrechtu, studenti
středních škol z Finska, Španělska a z Irska, studenti Rodilian School z Leedsu a studenti utrechtských
škol.
Práce v mezinárodních sítích
V rámci spolupráce v mezinárodních sítích se Brno podílelo na projektu sítě EUROCITIES –
Interact: „Humanizace a regenerace panelového sídliště v MČ Brno-Nový Lískovec“ a hostilo
účastníky pracovního jednání komise Východ/Západ; téma setkání „Rozšíření EU a podnikatelské
příležitosti“. V rámci aktivit v dopravní komisi Access Brno podepsalo v Londýně „Chartu
o bezpečnosti na evropských silnicích“.
Brno bylo rovněž hostitelem regionální a tematická schůze sítě LES RENCONTRES na téma
„Kulturní dědictví a místní samosprávy ve střední a východní Evropě“.
Vstup do EU
Vstup České republiky do Evropské unie pozdravilo město Brno celou řadou aktivit a slavností pro
občany.
Nejvýznamnější mezinárodní aktivity
K nejvýznamnějším aktivitám ve spolupráci s partnerskými i jinými městy patřila pracovní návštěva
delegace politiků a novinářů z Poznaně k tématu MHD, nakládání s majetkem města, propagace
města, kongresová turistika // výstava o vile Tugendhat v kulturním centru „Zamek“ v Poznani //
projekt „Výchova prostřednictvím sportu“ – Brno, Rennes (výměnný sportovní pobyt mládeže
z Rennes a Brna ve spolupráci s DDM Kohoutovice) // zapojení města Brna do projektu „Vzpomínky
pro budoucnost“ v rámci programu CULTURE 2000 // účast starosty města Leedsu na semináři
„Problematika ochrany dětí“ pořádaného Česko-britskou společností pro prevenci krizí v rodině ve
spolupráci s Modrou linkou a MMB // kulatý stůl Brno–Leeds na téma rozšiřování a možnosti
spolupráce v oblasti obchodu a investic, školství, kultury, sportu a spolupráce občanských spolků
a sdružení // účast zástupců brněnských škol na studijním pobytu v Leedsu v rámci projektu
„Rozvíjení spolupráce mezi školami v Leedsu a v Brně“ // účast školy z Leedsu na festivalu
„Vánoční mosty mezi městy“ // 8. Mezinárodní konference českých daltonských škol //
7. Setkání partnerských měst Brna a Utrechtu v Brně – koncert Utrechtského studentského
orchestru, výstava „Gerrit Thomas Rietveld a jeho Schröder Huis, Mies van der Rohe a jeho vila
Tugendhat“, fotbalový zápas politiků Brna a Utrechtu, konference o bezpečnosti „Triangl“ //
vystoupení souboru „Jumping Spectacles“ z Utrechtu na festivalu pouličních divadel v Brně //
prezentace výsledků spolupráce Brna a Utrechtu na konferenci „Partnerství měst a obcí České
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republiky a Nizozemí – dosažené úspěchy a výhledy do budoucna“ // zapojení města Brna do
projektu „Evropská spolupráce formou dialogu“ ve spolupráci s městem Utrechtem, JMK
a provincií Utrecht // prezentace vily Tugendhat na americkém kontinentu ve Washingtonu, New
Yorku, Los Angeles a v Evropě v Bruselu, Poznani a Bratislavě // prezentace partnerských měst
Leedsu, Kaunasu, Utrechtu, Rennes, Lipska, Stuttgartu a St. Pöltenu na veletrhu Regiontour //
prezentace na veletrzích cestovního ruchu a vzdělávání v Utrechtu, Bratislavě, Stuttgartu a Poznani //
prezentace na veletrzích nemovitostí v Cannes a Mnichově // účast na mezinárodním projektu
OPENING ve spolupráci s Vídní, Györem, Bratislavou, spolkovou zemí Burgenland ve dvou
modulech – „Zdraví žen jako úkol komunální politiky“ a „Integrativní plánování“ // účast
v mezinárodním projektu BAER CENTROPE, příprava strategického plánovacího dokumentu pro
středoevropský region // účast na projektu „BrünnerStraße-Vídeňská“ // ve spolupráci se
Stuttgartem pokračování projektu „Porozumění a usmíření s východoevropskými partnerskými
městy“ v oblasti sociální a seniorů // otevření dokončených rekonstruovaných částí Domova-penzionu
pro důchodce Foltýnova a odpočinkové zóny v Domově důchodců Kociánka // prezentace města Brna
ve Vídni na konferenci v rámci projektu Milena na téma „Perspektivy rovných příležitostí v nově se
tvořícím regionu“ // vytvoření výstavy „15 let partnerství Brno-Stuttgart“ s podporou Českoněmeckého fondu budoucnosti a partnerského města Stuttgartu // realizace mezinárodního sympozia
expertů v dlouhodobé řadě „Šetrně k životnímu prostředí; Odpadové hospodářství Brno–Vídeň“
// mezinárodní konference „Slučitelnost rodiny a zaměstnání“ s metodickou podporou města
Stuttgartu // prezentace města Brna na workshopu „Europaregiony – výzvy, cíle, formy spolupráce“
ve Vídni // prezentace partnerství Brno-Stuttgart na sympoziu „Trvale udržitelné vztahy?“ pořádané
Nadací Heinricha Bölla ve Stuttgartu // rozvoj spolupráce s městem Charkovem, jednání o zavedení
letecké linky z Ukrajiny do Brna // spolupráce Rakouska a Brna v oblasti GIS, SIS, IT a sběru
ekonomických dat v rámci středoevropského prostoru – prezentace v Brně, St. Pöltenu a Vídni //
spolupráce Vídně na realizaci Fóra tajemníků v Brně v oblasti správy a financování obcí v ČR
a Rakousku.
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