V Brně 4.4.06

Občanské sdružení Klidné Ivanovice – činnost:
Občanské sdružení Klidné Ivanovice je dobrovolným nepolitickým zájmovým sdružením
občanů ,majícím za cíl zabránit nebo minimalizovat výstavbu průmyslových ,dopravních a
jinak znehodnocujících staveb kvalitu životního prostředí a bydlení v Brně – Ivanovicích.
V této době „bojuje“ občanské sdružení proti plánované výstavbě Hobby marketu v BrněIvanovicích . Úzce spolupracuje se starostkou Evou Slavíkovou (602503557) a s občanským
sdružením Nesehnutí (Jiří Koželuh 723559495).
Činnost občanského sdružení – proti výstavbě Hobby marketu- stručně:
-sepsání petice „proti výstavbě Hobby Marketu“:
– podepsalo více než 350 občanů Ivanovic
- petice byla předána 9.3.06 zastupitelstvu a starostce MÚ Brno – Ivanovice.
-sepsání otevřeného dopisu a rozeslání všem potencionálním provozovatelům Hobby
Marketu (Bauhaus,Baumax,Hornbach,OBI,Mountfield). Rozesláno 29.3.06 (tímto jsme se
připojili k již rozeslaným otevřeným dopisům od starostky a sdružení Nesehnutí.
-pokus o jednání (osobní schůzku) s jednatelem f. Bauhaus (Aleš Pacal) – odmítl.
-podání nesouhlasného stanoviska za sdružení Klidné Ivanovice na místní stavební úřad, kde
v těchto dnech probíhá územní řízení o stavbě, ve kterém mohou účastníci řízení uplatnit své
připomínky , nesouhlas.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Více informací ke „kauze“ –chystaná výstavba Hobby marketu, Brno – Ivanovice
Občanské sdružení Klidné Ivanovice se staví nesouhlasně k chystané výstavbě Hobby
marketu , Brno-Ivanovice. Hlavní důvody jsou : zhoršení kvality životního prostředí, nárůst
dopravy, zvýšení hluku , znečištění ovzduší. „Obří stavba marketu svým měřítkem ani
vzhledem nezapadá do místní krajiny, převážně venkovského rázu. Těsně sousedí se
zástavbou rodinných domů.
Zastupitelstvo v čele se starostkou Evou Slavíkovou (Brno – Ivanovice) se k chystané
výstavbě Hobby marketu postavilo také nesouhlasně. Na žádost starostky proběhl
v Ivanovicích sociologický průzkum , který na přelomu února a března prováděla mezi
obyvateli Ivanovic Katedra environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy
univerzity. V průzkumu na otázku „Souhlasíte s výstavbou Hobby marketu na dotčeném
území ? „ odpovědělo záporně „NE“ 72.6 % dotázaných .
Proti výstavbě Hobby marketu se také postavilo více než 350 obyvatel Ivanovic, kteří
podepsali protestní petici . Ta byla předána místnímu zastupitelstvu zástupcem sdružení
Klidné Ivanovice.
Zastupitelstvo dne 9.3.06 jednohlasně schválilo usnesení, které pověřuje starostku , aby
nesouhlas obce , s chystanou výstavbou Hobby marketu , vyjadřovala v následných
povolovacích řízeních.

Na tyto výsledky reagovali veřejně zástupci developerských společností ( Moravská stavební
INVEST a.s. a Ruertes Developement s r.o.) vyjádřením : „Ať rozhodně nikdo nepočítá s tím,
že se toho záměru vzdáme (Rovnost, 7.3.06).
Developerské firmy prosazující stavbu ,dosud nezveřejnily jméno konkrétní společnosti, která
by chystaný objekt využívala.
Sdružení Klidné Ivanovice, sdružení Nesehnutí i starostka Ivanovic Eva Slavíková poslali
otevřené dopisy všem potencionálním provozovatelům Hobby marketů
(Bauhaus,OBI,Hornbach,Mountfield,Baumax) s žádostí , aby neprosazovali své
podnikatelské záměry proti vůli občanů.
V současné době probíhá územní řízení o stavbě , ve kterém mohou účastníci řízení uplatnit
své připomínky , námitky, nesouhlas.Toto je možno do 7.4.06.Jedním s účastníků je také naše
sdružení Klidné Ivanovice,které podá na místní stavební úřad nesouhlasné stanovisko .
Nesouhlasné stanovisko podá i starostka –za obec, občanské sdružení Nesehnutí a také
cca 50 občanů , kterých se případná výstavba Hobby marketu bezprostředně dotýká
(obyvatelé přilehlých ulic).
Od 7.4.06 se stavební úřad (paní Krejčová) městské části Brno –Ivanovice bude vypořádávat
s pádnými připomínkami, které byly v územním řízení podány. A během 15 dnů se musí
vyjádřit k tomuto územnímu řízení.

Za občanské sdružení Klidné Ivanovice – Petra Täuberová 777794801

