
Březen 2017
Na úvodní setkání městského 
ekosystému se odborníci poprvé 
zamýšleli nad nejdůležitějšími 
hodnotami pro rozvoj Brna.

Jak vznikala strategie #brno2050

Květen - červen 2017
Odborní garanti jednotlivých 
hodnot připravili pracovní 
návrh Vize 2050.

Červenec - srpen 2017
Odborní garanti zapracovali 
připomínky k návrhu Vize 2050.

Červen 2018 
Odborní garanti připravili 
kompletní pracovní návrh 
Plánů na 10 let.

Červenec - srpen 2018
Odborní garanti finalizují 
Plán na nejbližších 10 let. 

Listopad 2017
Vize 2050 je finální, Rada 
města Brna ji doporučila 

zastupitelstvu ke schválení.

Listopad - prosinec 2017
S odborníky začínáme připravovat 
plán na nejbližších 10 let. 

Leden - únor 2018
Návrh plánu představujeme 
starostům městských částí 
a odborní garanti na něm 
dál pracují.

Říjen 2018 
Chystáme setkání odborníků 
k návrhu nových projektů do 
roku 2020.
Chceme zveřejnit první návrh 
akčního plánu do roku 2020.

Červen 2018 
S odborníky finalizujeme návrh 
zodpovědností za realizaci Plánu 
na 10 let a sbíráme první návrhy 
na projekty pro nejbližší roky. 

Prosinec 2017
Zastupitelstvo 
města Brna 
schválilo Vizi 
2050.

Září 2018
Plán na 10 let 
projednává Rada 
a Zastupitelstvo
města Brna.

Červen - červenec 2017
Spustili jsme www.brno2050.cz. 
Brňané vybírali nejdůležitějších 
hodnoty pro budoucnost města 
a dávali připomínky k návrhu 
Vize 2050.

Září 2017 
Diskutovali jsme s veřejností 
na šesti setkáních v městských 
částech a Brňané mohli podruhé 
dávat své připomínky.

Květen 2018 
Spustili jsme pro vás on-line aplikaci 
„Jaké chcete Brno?“
Vaše podněty do pocitové mapy 
jsme sbírali v rámci Týdne města 
na Moravském náměstí u Jošta. 
Druhá velká veřejná debata na téma: 
Dostupné město ≠ jedno velké parkoviště

Červen 2018 
Byli jsme za Vámi i na festivalu Re:publika 
na brněnském výstavišti.
Třetí velká veřejná debata na téma: 
Studentské město ≠ ohrožení budoucnosti 

Červen - červenec 2018 
Brňané můžou připomínkovat 
návrh Plánu on-line.

Červen 2017
Jdeme mezi Brňany. 

Děti si užily fotokoutek 
a dospělí se dozvěděli 

o budoucnosti Brna.

Duben - květen 2018
Diskutovali jsme s vámi 

o budoucnosti města Brna na 
12 setkáních v různých částech města.

První velká veřejná debata na téma: 
Digitální město ≠ velký bratr
Spustili jsme pro vás on-line 

Pocitovou mapu Brna.  

Duben 2018
Pracovní skupiny řešily zodpovědnost 
za naplňování plánů.
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