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    Expanze velkých nákupních center ve městě se stávám významným tématem a problémem. 

    Celá třetina prodejní plochy v Brně je koncentrována v 5 velkých nákupních centrech a dalších 12 
samostatných hypermarketech či hobby marketech. Kvůli jejich nekontrolované expanzi dochází k uzavírání 
malých obchodů v centru Brna a řadě městských částí. Z Brna od roku 2006 zmizelo na pět set obchodů. 
Výsledkem je to, že dochází k zúžení našeho výběru nákupu v místě našeho bydliště, práce či v centru města. V 
současné době trpí nedostatkem obchodů již 16 z celkových 29 městských částí našeho města. Ořešín, Útěchov, 
Nový Lískovec či Kohoutovice nemají ani polovinu běžného standardu prodejních ploch na obyvatele v České 
republice (1 m2 na obyvatele) a méně než šestinu průměrného standardu v Brně (1,78 m2 na obyvatele). Řada z 
nás to má do obchodu daleko. Svoji „prodejnu na rohu“ (vzdálenou  méně než 200 metrů od domu) má už 
pouze 19 % obyvatel a obyvatelek Brna.   

    Nekontrolovaná expanze nákupních center také výrazně poškozuje životní prostředí. V souvislosti s ní 
dochází ke zbytečnému kácení stromů, záboru zelených ploch a kvalitní půdy, nárůstu automobilismu a s tím 
spojenému zvýšení hlučnosti a prašnosti. I proto si již přes 80% obyvatel ČR další velké prodejny ve svém 
blízkém okolí nepřeje. 

    Petici (k dispozici na) apelující na radní města, aby se zabývali pravidly pro velká nákupní centra v územním 
plánu a podpořili hustou a pestrou síť obchodů, podepsalo do dnešního dne 3300 osob.

    Rádi bychom Vás proto požádali o odpověď na dvě otázky vztahující se k dané problematice.

Budete podporovat rozvoj fungující pestré sítě snadno dostupných obchodů různých formátů v 
Brně? Pokud ano, jak?

Podpoříte takovou změnu územního plánu, která nastaví jasná pravidla pro rozvoj maloobchodu 
v Brně a přispěje k omezení další výstavby velkých nákupních center?

    Vaše odpověď je pro nás a pro tisíce lidí, kteří podpořili kampaň za pestrou síť obchodů v Brně, důležitá 
zejména ve vazbě k plánovanému projednávání nového územního plánu města. Prosím o reakci nejpozději do 
8.10.2010 do 12h. Děkuji Vám za odpověď.

                    Za NESEHNUTÍ

                            Hana Chalupská
                            koordinátorka kampaně Brno v akci
                            731 181 990
                            543 245 342
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