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V Brně dne 30. ledna 2007


Vážený pane jednateli Pacale!

Zdravím Vás z občanského sdružení NESEHNUTÍ (NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ). Obracím se na Vás ve věci projektu „Hobby market Brno-Ivanovice“. Případem se naše sdružení zabývá od roku 2005 a na základě povahy záměru se domníváme, že Vaše společnost Bauhaus je možným budoucím provozovatelem Hobby marketu.
Jak jistě víte, projekt „Hobby market“ je zdrojem debat a v Brně-Ivanovicích existují různé protichůdné názory na jeho realizaci. Veřejná diskuse je navíc zatížena nejasnostmi vyplývajícími z neznámosti budoucího uživatele stavby. Vzhledem k tomu, že rozhodování o realizaci projektu je již v pokročilé fázi (vydané územní rozhodnutí) považujeme za nutné, aby budoucí provozovatel Hobby marketu vstoupil do veřejné diskuse. Jen tak může být diskuse dále vedena plnohodnotně a mezi skutečnými partnery, kteří se snaží o soužití v území: veřejností, samosprávou a podnikatelským subjektem (developerské společnosti v tomto ohledu partnerem pro veřejnost a samosprávu nejsou neboť jejich vazba na Ivanovice skončí s výstavbou záměru). 
Pokud je tedy Vaše firma právě tou firmou, která má zájem provozovat Hobby market v Brně-Ivanovicích má první příležitost pro zapojení do diskuse s občany a samosprávou na veřejné besedě 8. února 2007 v Ivanovicích – pozvánku na besedu posíláme v příloze.
Věříme, že se Vaše společnost, bude mít odvahu přihlásit se ke svým záměrům, diskutovat o nich, obhajovat je před veřejností či přijímat veřejnou kritiku.

Za Váš vstřícní přístup děkuji



Jiří Koželouh
člen Rady NESEHNUTÍ
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V Brně dne 30. ledna 2007


Vážený pane Šulci!

Zdravím Vás z občanského sdružení NESEHNUTÍ (NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ). Obracím se na Vás ve věci projektu „Hobby market Brno-Ivanovice“. Případem se naše sdružení zabývá od roku 2005 a na základě povahy záměru se domníváme, že Vaše společnost Baumax je možným budoucím provozovatelem Hobby marketu.
Jak jistě víte, projekt „Hobby market“ je zdrojem debat a v Brně-Ivanovicích existují různé protichůdné názory na jeho realizaci. Veřejná diskuse je navíc zatížena nejasnostmi vyplývajícími z neznámosti budoucího uživatele stavby. Vzhledem k tomu, že rozhodování o realizaci projektu je již v pokročilé fázi (vydané územní rozhodnutí) považujeme za nutné, aby budoucí provozovatel Hobby marketu vstoupil do veřejné diskuse. Jen tak může být diskuse dále vedena plnohodnotně a mezi skutečnými partnery, kteří se snaží o soužití v území: veřejností, samosprávou a podnikatelským subjektem (developerské společnosti v tomto ohledu partnerem pro veřejnost a samosprávu nejsou neboť jejich vazba na Ivanovice skončí s výstavbou záměru). 
Pokud je tedy Vaše firma právě tou firmou, která má zájem provozovat Hobby market v Brně-Ivanovicích má první příležitost pro zapojení do diskuse s občany a samosprávou na veřejné besedě 8. února 2007 v Ivanovicích – pozvánku na besedu posíláme v příloze.
Věříme, že se Vaše společnost, bude mít odvahu přihlásit se ke svým záměrům, diskutovat o nich, obhajovat je před veřejností či přijímat veřejnou kritiku. 

Za Váš vstřícní přístup děkuji



Jiří Koželouh
člen Rady NESEHNUTÍ
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V Brně dne 30. ledna 2007


Vážení zástupci firmy Hornbach!

Zdravím Vás z občanského sdružení NESEHNUTÍ (NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ). Obracím se na Vás ve věci projektu „Hobby market Brno-Ivanovice“. Případem se naše sdružení zabývá od roku 2005 a na základě povahy záměru se domníváme, že Vaše společnost Hornbach je možným budoucím provozovatelem Hobby marketu.
Jak jistě víte, projekt „Hobby market“ je zdrojem debat a v Brně-Ivanovicích existují různé protichůdné názory na jeho realizaci. Veřejná diskuse je navíc zatížena nejasnostmi vyplývajícími z neznámosti budoucího uživatele stavby. Vzhledem k tomu, že rozhodování o realizaci projektu je již v pokročilé fázi (vydané územní rozhodnutí) považujeme za nutné, aby budoucí provozovatel Hobby marketu vstoupil do veřejné diskuse. Jen tak může být diskuse dále vedena plnohodnotně a mezi skutečnými partnery, kteří se snaží o soužití v území: veřejností, samosprávou a podnikatelským subjektem (developerské společnosti v tomto ohledu partnerem pro veřejnost a samosprávu nejsou neboť jejich vazba na Ivanovice skončí s výstavbou záměru). 
Pokud je tedy Vaše firma právě tou firmou, která má zájem provozovat Hobby market v Brně-Ivanovicích má první příležitost pro zapojení do diskuse s občany a samosprávou na veřejné besedě 8. února 2007 v Ivanovicích – pozvánku na besedu posíláme v příloze.
Věříme, že se Vaše společnost, bude mít odvahu přihlásit se ke svým záměrům, diskutovat o nich, obhajovat je před veřejností či přijímat veřejnou kritiku. 

Za Váš vstřícní přístup děkuji



Jiří Koželouh
člen Rady NESEHNUTÍ








