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ORGANIZACE 
V roce 2009 byla na konferenci ÚSES prezentována studie „Návrh zajištění správy 

ÚSES na území statutárního města Brna“. Závěrem studie byl návrh založení referátu 
územních systémů ekologické stability na Odboru životního prostředí Magistrátu města 
Brna, který by začal fungovat od ledna 2010 v personálním obsazení 3 -7 osob(1). 

Referát ÚSES se podařilo zřídit k 1. červenci 2010. Organizačně je zařazen pod Odbor 
životního prostředí a Oddělení ochrany a tvorby zeleně. Provoz referátu zajišťují dva 
pracovníci. Cílem nového referátu je zejména realizace a rozvoj prvků ÚSES a zajišťování 
činnosti v samostatné působnosti města ve vztahu k ÚSES.  

PROJEKTY V PŘÍPRAVĚ 
Výběr lokalit k realizaci se přednostně týká těch prvků ÚSES, kde jsou vyřešené 

majetkové vztahy, tzn. pozemky jsou ve vlastnictví Statutárního města Brna. U ostatních 
ploch budou vedena jednání s vlastníky o možnostech realizace a péče o ÚSES. Mezi první 
projekty bude patřit realizace prvků ÚSES v katastrálních územích, kde byly dokončeny 
komplexní pozemkové úpravy – v Brně se to tedy týká k.ú. Kníničky, Žebětín, Bosonohy, 
Chrlice, Obřany, Komín, Jehnice, Dvorska, Tuřany a Holásky. Dále bude probíhat úzká 
spolupráce s městskými částmi, které již sami navrhují lokality, které by si přáli realizovat, 
případně již mají připravené projekty k realizaci (např. MČ Tuřany, Medlánky). 

Financování připravovaných projektů bude zajišťováno přednostně z Operačního 
programu životní prostředí (OPŽP) - oblast podpory 6.3. Obnova krajinných struktur a 6.4 
Optimalizace vodního režimu krajiny. Dalšími zdroji jsou Programy péče o krajinu a 
rozpočet města Brna.  

PROJEKTY V REALIZACI 
V současné době se v Brně realizuje „Biocentrum Cacovický ostrov“, které je 

financováno z Regionálního operačního programu Jihovýchod. Další projekt „Realizace 
skladebných částí ÚSES v k.ú. Tuřany“ (financovaný z OPŽP) je ve fázi výběru dodavatele 
. Ke schválení na Státní fond životního prostředí je připraven projekt „Realizace 
skladebných částí ÚSES v k.ú. Holásky“. 

ZÁVĚR 
Vznik pracoviště ÚSES na úrovni městské samosprávy je ojedinělý počin v celé České 

republice. Věříme, že získané zkušenosti budou inspirací pro další města. Rádi se o 
podělíme o poznatky a zkušenosti jak pozitivní tak negativní, které nám všem mohou 
pomoci v další práci. 
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