Apelující dopis zaslaný prostřednictvím webové stránky občany a občankami během července 2006 primátorovi města Brna:

Vážený pane primátore!
Obracím se na Vás jako člověk, kterému není lhostejný stav životního prostředí jeho spoluobčanů a spoluobčanek v Brně-Ivanovicích. V této městské části plánují developerské společnosti Moravská stavební - INVEST a Fuertes development výstavbu Hobby marketu (mě neznámého investora). Rád/a bych Vás proto informoval/a o tom, že většina občanů/ek této obce se kvůli negativním dopadům stavby staví proti její realizaci. Více než 72 % občanů vyslovilo svůj nesouhlas v sociologickém průzkumu pořádaném Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity, přes 350 občanů podepsalo také protestní petici a proti výstavbě Hobby marketu se jednohlasně postavilo také zastupitelstvo městské části Brno-Ivanovice.
V průběhu prvního stupně územního řízení se navíc ukázalo, že záměr není v souladu s územním plánem, vyhláškou o zeleni ve městě Brně a dokonce nejsou platné ani smlouvy s majiteli pozemků. Tyto skutečnosti stavební úřad v Brně-Ivanovicích ignoroval. Proto v současné chvíli probíhá odvolání.
Výstavbu hypermarketu nepovažuji za dobrou volbu pro Ivanovice. Víme, že není ve Vaší pravomoci zasahovat do běžících správních řízení. Jako vrcholný představitel města Brna však máte možnost jasně vyjádřit svůj názor na tuto otázku a dát tak jasný signál veřejnosti i investorovi.  Apeluji proto na Vás, pane primátore, jako na zástupce občanů/ek, aby jste se zasadil o respektování jasně vyjádřených zájmů voličů/ek a jejich práva na životní prostředí a také o respektování zákonů a vyhlášek ze strany dílčích úřadů a úředníků Magistrátu města Brna.

Za Váš vstřícní přístup děkuji


Odpověď primátora z 18. srpna 2006:
Vážený pane, 
obrátil jste se na mne se záležitostí týkající se záměru výstavby Hobby marketu v Městské části Brno-Ivanovice. Jak sám uvádíte, není v mé kompetenci zasahovat do probíhajícího územního řízení, avšak mohu Vás ubezpečit, že odvolací orgán Odboru územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna bude v rámci odvolacího řízení rozhodovat zcela v souladu se zákony a dalšími právními předpisy tak, jak mu to ukládá správní řád.
V příloze Vám zasílám vyjádření pořizovatelů územně plánovacích dokumentací a současně přikládám elektronickou podobu výřezu dané lokality z platného územního plánu města Brna.
S pozdravem 
Richard Svoboda 
primátor statutárního města Brna 


Příloha k odpovědi primátora z 18. srpna 2006 vypracovaná OÚPR MMB:

Výstavba OC Hobby  Market  Brno – Ivanovice 

Územní plán města Brna zajišťuje vyváženou funkční strukturu v severní části města, tzn. že nárůst ploch pro bydlení vyžaduje také vytvoření nových ploch pro pracovní příležitosti.  Proto plochy zemědělského půdního fondu mezi ul. Černohorskou a Hradeckou byly navrženy na smíšené plochy výroby a služeb SV a  plochy pro výrobu PV.
Předmětné území je však zatíženo trasami inženýrských sítí a jejich ochrannými pásmy. Všechny předchozí pokusy drobných investorů o výstavbu menších provozoven na jednotlivých pozemcích vlastníků selhaly, neboť drobní investoři nebyli schopni realizovat v rámci svých investic přeložky stávajících inženýrských sítí. Uvolnění rozvojových stavebních ploch přeložením vzdušného vedení velmi vysokého napětí, vysokotlakého plynovodu a dalších inženýrských sítí je reálné pouze v rámci zástavby celého území. Ekonomické využití území lze tedy realizovat pouze prostřednictvím silného investora.
Příprava projektu  typu obchodního centra (OC) v lokalitě Ivanovice, na území mezi ul. Černohorská a Hradecká, byla započata ve II. polovině r. 2004. V územním plánu města Brna toto území připouští maloobchodní  a velkoobchodní provozovny. Záměr výstavby OC byl od prvopočátku  konzultován s vedením městské části Brno – Ivanovice, které podporovalo přípravy tohoto projektu. Svůj souhlas s investičním záměrem společnosti Moravská stavební – INVEST, a. s., na „přípravu centra obchodu, služeb a výrobních aktivit“  vyjádřilo Zastupitelstvo  MČ  Brno Ivanovice na svém IX. zasedání dne 24. 6. 2004. Investor se zavázal umístit a zainvestovat v této lokalitě středisko údržby a plochy pro technické služby pro potřeby MČ.
Projednaná „Urbanistická studie s regulačními prvky Brno  Ivanovice – lokalita východně od ul. Černohorské“ (zpracovatel  Atelier Brno, s.r.o.) a souhlas ZMČ Brno Ivanovice z jeho  XVI. zasedání  dne 16. 6. 2005 byly podkladem pro provedení úpravy směrné části ÚPmB Odborem územního plánu a rozvoje  MMB, která je zapsána v seznamu provedených úprav směrné části ÚPmB pod označením: S 19/05  MČ Brno – Ivanovice,  ul. Černohorská –úprava vzájemných hranic návrhových ploch všeobecného bydlení BO, smíšených ploch výroby a služeb SV, ploch pro výrobu PV. 
Poté byla zpracována v souladu s ÚPmB dokumentace pro územní řízení na výstavbu OC Hobby – Market Brno Ivanovice. Dokumentace byla předložena KÚ JMK OŽP za účelem posouzení dle zákona č.100/2001 Sb., posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) a bylo zahájeno zjišťovací řízení. Ve vypořádání připomínek se uvádí, že předložený záměr nemůže mít vliv na žádnou evropskou významnou lokalitu nebo ptačí oblast soustavy Natura 2000. OŽP KÚ JMK vyhodnotil došlé připomínky, týkající se zejména ochrany ovzduší a s ní spojené problematiky vytápění objektu a dopravní situace v lokalitě a také ochrany přírody. Z výsledků Rozptylové studie vyplývá, že příspěvek škodlivin je pro okolní obyvatelstvo zdravotně nevýznamný, závěry akceptoval rovněž orgán ochrany veřejného zdraví - KHS JMK. Závěr zjišťovacího řízení je, že záměr „Hobby market, Brno-Ivanovice“ naplňuje dikci bodu 10.6. kategorie II, přílohy č.1 zák. č. 100/2001 Sb. KÚ JMK na základě zjišťovacího řízení stanoví, že uvedený záměr nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
Na základě připomínky Občanského sdružení NESEHNUTÍ v rámci zjišťovacího řízení procesu EIA byl záměr výstavby obchodního centra HOBBY MARKET hodnocen také z hlediska krajinného rázu v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a dne 14.9.2005 bylo Odborem životního prostředí MMB zahájeno na základě žádosti společnosti FUERTES DEVELOPMENT, s r.o., správní řízení ve věci vydání souhlasu k plánované stavbě z hlediska krajinného rázu. OS NESEHNUTÍ bylo účastníkem předmětného řízení. V rámci řízení OŽP MMB zadal Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR zpracování posouzení vlivu plánované stavby na krajinný ráz a posouzení možného vlivu světelného smogu na přítomnou faunu. Závěr posudku zněl, že stavba nenaruší krajinný ráz při splnění podmínky doplnění stavby plně funkčními vegetačními prvky, které byly následně uloženy investorovi v rozhodnutí č.j.ŽP/46662c/05/Navr ze dne 9.11.2005 o povolení stavby dle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. OS NESEHNUTÍ se proti tomuto rozhodnutí odvolalo a odvolací orgán KÚ JMK OŽP rozhodnutí potvrdil.
S návrhem dopravního řešení souhlasily všechny dotčené orgány a organizace – Ředitelství silnic a dálnic ČR,  KÚ JMK OD, MMB OD, Policie ČR. Byly vzneseny pouze požadavky na úpravu parametrů a poloměru komunikací, dostatečný počet parkovacích míst a zajištění obsluhy OC hromadnou dopravou. 
Stavební úřad poté vydal investorovi územní rozhodnutí, protože byla předložena kladná stanoviska dotčených orgánu státní správy. K vydanému územnímu rozhodnutí se odvolali někteří účastnící řízení včetně starostky MČ Brno Ivanovice Mgr. Evy Slavíkové. Řešení odvolání je nyní v kompetenci Odboru územního a stavebního řízení MMB.  
Na základě žádosti starostky Ivanovic Mgr. Slavíkové nadřízený orgán územního plánování – KÚ JMK OÚPSŘ - přezkoumal, zda při pořizování úprav směrné části ÚPmB bylo postupováno v souladu se stavebním zákonem. JMK se vyjádřil 2.7.2006 a „neshledal důvody pro zrušení této úpravy a považuje úpravu směrné části ÚPmB spočívající v úpravě vzájemných hranic návrhových ploch BO, SV a PV na k. ú.  Ivanovice při ul. Černohorské (označenou S 19/05) za platnou“.
Pro úplnost uvádím, že městská část Brno-Ivanovice zároveň se změnou postoje k výstavbě OC zrušila svůj požadavek vůči investorovi na vybudování střediska údržby a plochy pro technické služby.


Reakce NESEHNUTÍ a starostky MČ Brno-Ivanovice z 23. srpna 2006: 

Vážení přátelé,

děkujeme Vám za podporu výzvy panu primátorovi Richardu Svobodovi. Je jistě dobré znamení, že na výzvu reagoval svým dopisem, který vám jistě došel. Oceňujeme ubezpečení, že Odbor územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna (OÚSŘ), který v současné době rozhoduje o několika desítkách odvolání proti územnímu rozhodnutí o umístění stavby Hobby marketu, bude postupovat v souladu se zákony a vyhláškami. Takový slib primátora vítáme neboť pokud bude OÚSŘ postupovat opravdu zákonně bude muset vydané územní rozhodnutí zrušit. Stavební úřad v Ivanovicích, který územní rozhodnutí vydal vážně pochybil v mnoha věcech: nevypořádal se s připomínkami většiny občanů – účastníků řízení, ignoroval rozpor projektu s Územním plánem města Brna (prodejní plocha přesahuje prodejní plochu povolenou), nerespektoval Vyhlášku o zeleni ve městě Brně (nedošlo k inventarizaci zeleně před vydáním územního rozhodnutí) a dokonce vymezil stavbu rozměrově nepřesně.
Pan Primátor se bohužel nepostavil za ivanovickou veřejnost, která jasně deklarovala svůj nesouhlas se stavbou. Tento postoj primátora nás mrzí. Považovali bychom za samozřejmé, že volený zástupce udělá vše pro prosazení vůle občanů a občanek - zvláště v situaci, kdy je veřejnost ignorována úřady i developery projektu.
Pan primátor ke svým odpovědím občanů připojuje stanovisko Odboru územního plánování a rozvoje (OÚPR). V tomto stanovisku vidíme četné nedostatky a naopak nevidíme řadu důležitých informací:

	Není pravda, že předmětnou lokalitu nelze řešit bez silného investora – MČ Brno-Ivanovice má mnoho nabídek drobných investorů s vhodnějšími záměry. V souladu s tím podala MČ i návrh na změnu územního plánu.


	OÚPR upozorňuje na kladné stanovisko orgánů ochrany přírody z hlediska krajinného rázu. Tato stanoviska bohužel vychází z posouzení Agenturou ochrany přírody a krajiny, které připouští hodnotu krajiny a její drobnou strukturu, ale zároveň překvapivě sděluje, že stavba nenaruší krajinný ráz.


	Stanovisko OÚPR zcela přehlíží kategorický nesouhlas městské části Brno-Ivanovice, občanských sdružení a stovek občanů a občanek a holedbá se obvyklými účelovými souhlasy úřadů. Tyto souhlasy dávají mechanicky úřady ke všemu co si vlivní investoři vymyslí.


	MČ Brno-Ivanovice sice odsouhlasilo urbanistickou studii umožňující realizaci velkého hypermarketu, ale za situace kdy nevidělo jinou možnost, neznalo možné dopady na životní prostředí a nebyl jasně deklarován názor občanů a občanek. Tato situace se změnila a nyní je starostka MČ Brno-Ivanovice zavázána hájit zájem občanů a občanek. Navíc zjišťovací řízení či územní řízení jsou tu právě od toho, aby posoudili jestli je konkrétní záměr možné realizovat a jak se k němu staví zainteresované osoby a skupiny. Pokud se ukázalo, že záměr hypermarketu realizovatelný není (jak vzhledem k formálním závadám tak i k nesouhlasu veřejnosti).


Ještě jednou Vám děkujeme za podporu a o dalším vývoji kauzy vás budeme informovat.

S pozdravem



Jiří Koželouh a Milan Štefanec
NESEHNUTÍ Brno



Eva Slavíková
Starostka MČ Brno-Ivanovice







PhDr. Richard Svoboda
primátor
Kancelář primátora města Brna
Dominikánské náměstí 1
601 67 Brno

Vážený pane primátore,

děkujeme za Vaši reakci na e-maily od občanů. Oceňujeme ubezpečení, že Odbor územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna (OÚSŘ), který v současné době rozhoduje o několika desítkách odvolání proti územnímu rozhodnutí o umístění stavby Hobby marketu, bude postupovat v souladu se zákony a vyhláškami. 
Stavební úřad v Ivanovicích, který územní rozhodnutí vydal vážně pochybil v mnoha věcech: nevypořádal se s připomínkami většiny občanů – účastníků řízení, ignoroval rozpor projektu s Územním plánem města Brna (prodejní plocha přesahuje prodejní plochu povolenou), nerespektoval Vyhlášku o zeleni ve městě Brně (nedošlo k inventarizaci zeleně před vydáním územního rozhodnutí) a dokonce vymezil stavbu rozměrově nepřesně.
Mrzí nás Váš postoj, kdy jste se nepostavil za ivanovickou veřejnost, která jasně deklarovala svůj nesouhlas se stavbou. Považovali bychom za samozřejmé, že volený zástupce udělá vše pro prosazení vůle občanů a občanek - zvláště v situaci, kdy je veřejnost ignorována úřady i developery projektu.

S pozdravem




Eva Slavíková
Starostka MČ Brno-Ivanovice



Jiří Koželouh a Milan Štefanec
NESEHNUTÍ Brno



