URBAN
CENTRUM
BRNO
Kde hledat informace o rozvoji města?

Rádi byste sledovali rozvoj města i nadále? Následující webové stránky
a sociální sítě vás udrží v obraze:

Strategie rozvoje města

FB Chytré Brno

Principy ideálního města Urbania uplatňujeme při rozvoji města
dlouhodobě. Chceme Brno rozvíjet systematicky, s jasnou vizí
jeho budoucnosti, společně s vámi. Na základě spolupráce
s experty i zapojení vás Brňanů jsme připravili zásadní dokument
„Vize města Brna v roce 2050“.

Strategický rozvoj města Brna, informovanost a zapojení
široké veřejnosti i na FB.

Jeho aktualizovanou podobu schválili brněnští zastupitelé v září
2020. Navazující plán města Brna na příštích 10 let zastupitelé
města schválili v březnu 2021. Vize rozvoje města tak postupně
nabývá konkrétnější tvar.
Do podzimu 2021 vznikne seznam konkrétních projektů
pro nejbližší roky, které se začnou v ulicích Brna postupně
zhmotňovat. Aby vize nezůstala jen na papíře, ale proměnila
Brno v sebevědomé město, které nám bude závidět celý svět.
Nebo aspoň Evropa.

→ facebook.com/chytrebrno

Brněnská metropolitní oblast

Překračujeme hranice města. Metropolitní plánování v rámci
Brna a jeho přirozeného zázemí. Strategie, projekty, data.
→ metropolitni.brno.cz

Brno – brzo

Zajímá vás aktuální dění v oblasti výstavby? Jednoduchá
on-line mapová aplikace zachycuje připravované stavební
projekty veřejné i soukromé sféry v Brně.

→ brno2050.cz

→ brno2050.cz/brnobrzo

Urban centrum Brno

Kancelář architekta města

Informační centrum rozvojových projektů města pořádá výstavy,
besedy a prezentace o rozvojových a strategických městských
projektech už od roku 2005. Najdete tu i přehled novinek a nově
elektronický archiv informačních materiálů města ke stažení.

Hlavní koncepční pracoviště Brna v oblasti architektury,
urbanismu a tvorby města. Pracujeme na novém územním
plánu, navrhujeme urbanistické a dopravní studie, připravujeme
architektonické a urbanistické soutěže, podílíme se na tvorbě
kultivovaných ulic, náměstí a parků. Usilujeme o zapojení široké
veřejnosti do otázek rozvoje města. Cílem KAM je pozitivně
ovlivnit vývoj Brna pro další generace.

→ urbancentrum.brno.cz

Datový portál města

Využívejte data o svém městě naplno. Dlouhodobé časové řady,
real-time data, otevřené datové formáty, aplikace, průzkumy
nebo každoroční Zpráva o stavu města. Datový portál je určený
a přizpůsobený odborné i široké veřejnosti, tedy jak občanům,
podnikatelům, studentům, výzkumníkům a odborníkům, tak
i novinářům a vývojářům.
→ data.brno.cz

→ kambrno.cz

→ facebook.com/Kancelar.architekta.mesta.Brna

