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Revitalizace nábřeží

Více místa pro řeku, více místa pro lidi. Vize nové podoby
nábřeží řeky Svratky se již v dohledné době stane realitou.
Po letech projektování a příprav začalo letos dlouho
očekávané oživení řeky Svratky v úseku od Riviéry k
železničnímu viaduktu na ul. Uhelná.

Odsazené protipovodňové hráze doplněné přírodě blízkými
opatřeními na vodním toku ochrání město před stoletou
vodou. Nábřeží se dostane blíže hladině, bude sloužit
k rekreaci a odpočinku obyvatel i návštěvníků Brna. Řeka
bude mít více prostoru a lidé místo u vody pro setkávání a
volný čas.

„Cílem celého projektu je dosáhnout synergického efektu
zvýšení protipovodňové ochrany a zároveň i zlepšení
možností využití řeky a její poříční zóny k rekreaci
a volnočasovým aktivitám“, uvádí vedoucí týmu
protipovodňových opatření z Kanceláře architekta
města, Bibiana Janebová.

Vize vybudovat univerzitní kampus vznikla za první
republiky, k její realizaci však došlo až na začátku nového
tisíciletí. Po svém založení v roce 1919 byla univerzita
odkázána na provizorní prostory, výstavba kampusu měla
začít v roce 1930 na svazích Kraví hory. Z původního
plánu ale byla realizována pouze budova Právnické fakulty.
Od roku 1945 se vize realizace vysokoškolského areálu
přesunula do Bohunic, projektování bylo ovšem následně
zastaveno. Až v roce 2000 se univerzitě podařilo získat
podporu ministerstva pro přípravu a financování projektu.
Výstavba hlavního komplexu bohunického kampusu
Masarykovy univerzity byla úspěšně dokončena
v roce 2010. V dalších letech bylo realizováno několik
navazujících projektů rozšiřujících univerzitní kampus.

V bezprostředním okolí nyní sídlí další vědeckovýzkumné
instituce i technologické firmy. Nejnovější velkou realizací
v rámci kampusu bylo otevření tzv. cvičné nemocnice, jejíž
vybudování stálo přes 1,2 mld. Kč. Brněnští medici si v ní
od loňského roku mohou vyzkoušet kompletní nemocniční
provoz od příjmu pacientů až po operace.
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#rozvoj #cíle #vize

#zdraví města

#shoda

#společné rozhodování o budoucnosti
#dlouhodobost #změny #poučení

STRATEGIE je páteřní složkou městského plánování. Městský stratég

přepíná neustále mezi uměním představit si budoucnost a jednotlivými

praktickými kroky. Neustále cestuje časem vpřed a zase nazpátek. Je to

práce rozvržená do dlouhých období, často přesahujících funkční mandát
voleného zástupce. Proto je třeba pružné strategické myšlení, schopnost
dohodnout se a přizpůsobovat vizi nečekaně se měnícím podmínkám.
S trochou nadsázky lze říct, že stratég pečuje o zdraví svého města.
Ke zdraví města je třeba přistupovat podobně jako ke zdraví člověka –
– komplexně, systematicky a s přihlédnutím k jeho celkovému životnímu
stylu. Je dobré si uvědomit, že strategické myšlení není nic výjimečného.
Používá ho denně každý z nás.

Ale pouze strategie, které jsme schopni reflektovat, a cestu ke společnému
cíli při nich přizpůsobovat změnám okolního světa, přinášejí skutečný užitek.

