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Integrované mobility centrum

Informace o dopravě či dopravním spojení, novinky z brněnské turistické a kulturní sezóny 
bude v Brně nově poskytovat Integrované mobility centrum na Joštově ulici, které oficiálně 
otevře v pondělí 19. září 2011 primátor města Brna Roman Onderka. Instalace infostánku 
započala na jaře letošního roku s tím, že jde o investici ve výši 5,9 mil. Kč (z toho 40 
procent obdrželo město z fondů EU). 
Vznik Integrovaného mobility centrum je součástí projektu CIVITAS ELAN, do kterého se 
město zapojilo v roce 2008. Součástí projektu je také postupná instalace čtyř ELP panelů
(informační panely) na zastávkách Česká. 

„Jednou z priorit města je zvýšit atraktivitu Brna a s ní spojený turistický ruch a k tomu je 
zapotřebí dostatek kvalitních informací. Nový infostánek bude proto sloužit jako další 
informační místo zejména pro turisty a návštěvníky města. Poradí například v tom, jak si 
zvolit správné dopravní spojení na letiště a další jiné záležitosti, které budou jistě zajímavé 
také pro naše občany,“ sdělil primátor města Brna Roman Onderka.

Pro média
Pondělí 19. 9. 2011 ve 13.00 hodin, Joštova ulice „Pod hodinami“, Brno.

Program dne
06:00 – 09.00 hodin ranní káva a denní tisk s CIVITASem pro cestující MHD
10:00 – 13.00 hodin prohlídka minibusu
13:00 hodin otevření Integrovaného mobility centrum
14:00 hodin vyhlášení výsledků letní fotografické soutěže 

Program CIVITAS (CIty-VITAlity-Sustainability) Plus je podporovaný Evropskou unií, je 
součástí 7. rámcového programu pro vědu a výzkum. Město Brno se spolu s Dopravním 
podnikem města Brna, a.s., přihlásilo k výzvě CIVITAS Plus (programu zaměřenému na 
podporu udržitelné mobility ve městech) v rámci konsorcia CIVITAS ELAN, které tvoří 
města Lublaň (Slovinsko), Gent (Belgie), Záhřeb (Chorvatsko) a Porto (Portugalsko). 
Koordinátorem konsorcia je město Lublaň, Brno spolu s Portem jsou v tomto projektu tzv. 
učícími se městy.
Dne 9. prosince 2008 schválilo Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání přistoupení 
ke Grantové dohodě projektu CIVITAS ELAN, kterou s Evropskou komisí podepsal 
koordinátor projektu, město Lublaň. V rámci tohoto projektu budou realizovány inovativní 
opatření, jejichž cílem je podpora udržitelné mobility ve městech, tzn. podpora veřejné 
dopravy a zkvalitňování jejích služeb.



Základní údaje o projektu
Název projektu: CIVITAS ELAN - Trvale udržitelný rozvoj v oblasti dopravy
Partneři projektu: Statutární město Brno
Dopravní podnik města Brna, a.s.
Termín realizace: září 2008 - září 2012

Finanční náklady: 1.007.336 EUR - cca 27.681.593 Kč (z toho 653.308 EUR - cca 
17.952.904 Kč příspěvek Evropské unie ze 7. rámcového programu - Oblast 7.2.3.4. 
Inovativní strategie pro čistou dopravu ve městech)

Stručný popis projektu
Projekt je zaměřen na podporu inovativních projektů v oblasti udržitelné mobility ve 
městech. Partnerem statutárního města Brna v tomto projektu je Dopravní podnik města 
Brna, a.s. Ve městě Brně se budou realizovat projekty zaměřené na zkvalitňování služeb 
veřejné dopravy: optimalizace spotřeby elektrické energie, instalace systému diagnostiky 
jízdenkových automatů a nákup minibusů, které budou provozovány na linkách pro 
zdravotně postižené. Město Brno se pak zavázalo realizovat výstavbu Integrovaného 
mobility centra pro poskytování informací nejen o dopravě a také uspořádá sérii 
workshopů zaměřených na plánování intermodálních přestupních uzlů. V rámci tohoto 
projektu budou také zadány dopravní studie zaměřené na systém městské hromadné 
dopravy.

Mgr. Pavel Žára, tiskový mluvčí
Magistrát města Brna

tel.: +420 542 172 162
fax.: +420 542 172 303

e-mail: zara.pavel@brno.cz

V tiskovém servisu na www.brno.cz naleznete aktuální tiskové zprávy, plán akcí, fotogalerii, 
audiomédia (formáty mp3) a soubory ke stažení.




