
NENECHME SE VYsTRAŠlr

K Ietáku,'A pokračujeme dá|...,i aneb Pozor na manipu|ace!

Myslím, že různých hádel( rozmíšek a Všeho negativního, zé,|ména Ve Vrcho|né po|ltické sféře, máme všichni dost. Po
řadě dosavadních zkušenostímohu Veřejně konstatovat, že zástupcio5 bohuže| nejsou schopni konstrukivního dia|o.
9u, nepřicházejís pozitivními náVrhy na řéšení a setrvávají pouze na kritice a skanda|izaci kohoko|iv, kdo nemá stejný
názorjako oni. Dá|e se zmíním jen hes|ovitě k podstatným věcemi
. l|avné osobňosti| při Vší úctě a obdivu zejména k našim s|avným rodačkám, ale i k Vác|avu Hav|ovi a herci Janu

Krausovimusím říci, Že onitadys námitrva|e néžijí (pánové Have|a KrausVe Š|apanicích aninikdy néby|i) a nenesou
5 náminaše každodenn í sta rosti a prob|émy. Respektujije Všaka děkujijim zajejich názor Jsem připraven, budou-|i
mÍtzájém, s nimi diskutova!

. dÍamati(ky nadneseňá tvÍzeníi pod|e os prý chce Jihomoravský kraj umístěním čtyřproudové Jihovýchodnítan-
genty z našeho města,,definitivně učinit pouhé průmy,lové předměstí Brnd,,. vedení a řada města opakovaně ode-
s|a|yJihomoÍavskému křaii i úřadu svá stanoviska:

u rozvojovýCh dokumentů argumentujeme mimo jiné zhoršenou kvaIitou ovzdušía navrhujeme různá opatření'
i\4imo jinéjednání s da|šími krajskými samospřávami o z.mezenÍ tvořby škod|ivin na jejich území, kteÍé
dosud výrazně zhoÍšu'í ovzduší i u nás (např. ostřavsko}i

- kJihový<hodnítangentě požadu|eÍňe neiprve předIoženíaIteÍnativní<h řešení a da|ších expertíz a až pak se
můžeme zodpovědně Vyjádřit;

. část zóny' od kt€]é 5e upouští, definitivně vyřeší až nový územní p|án města| tvrzení os, že,město ani investo|
však stóle neupoušti od Úhledu zastovět zónu v celém rozíahu,,, je piekonané, népravdivé, 5 čímž však jsou pisate|é
z os dobře obeznámeni!

. n€.énzuÍuieme. Pokud jsou zjištěna nepravdivá tvrzení, je autor Vyzván k opravě, jinak text ne|ze otisknout. Dá|é
nezveřejňujeme poIitickou agitaci před voIbami nebo č1ánky poru šu,|ící pÍavid |a pro uveřejněníVe zpravodaji;

. petiční přávo jsem nikomu neomezi|: a|e Vyzva| jsem o5, aby upugti|i od sběÍu podpisů př€d zák|adní ško|ou
v době konání Íodičovských 5<hůzek, Což povaŽujiza nevhodné;

. tvrzení, že mě nezaiímají názory občanů je nepÍavdivé| 5 občany diskutuji na zastupite|stvech, při seminářích,
kteÍé pořádám, na různých setkáních' Tak tomu bude i V případě zóny {cTParku). Diskusi si a|e nep|eéme 5 bez\^i-
hradným p|něním názorového diktátu. Diskusi chá pu ja ko demokratický nástroj Výběru nej|epšího možného řešení
o kterém rozhodnou pod|e pravide| kompéténtní |idé, v našem případě č|enové zastupite|stva;

. 'Da|ší |žíjsou mé údainé obstruk(e: obdrže|jsem kopie podpisových archů, avšaktepřve po něko|ika dne<h by|
dodán text proh|ášenÍos. Pod|e našich i nezávis|ých právníků o peticiz formálního hIediska nejde, protože nenap|-
ňuje veškeré znaky' kteÍé vyžaduje zákon (zejm. podpisové archy byly doručeny pouze v kopii a na Vo|ných li5-
tech papíru). Jako staÍosta musím zákon dodržovat. Pokudje přo os důÍaz na dodÍžováníákona obstÍuk<í, pak
vá5 vše.hny vaÍuiipř€d takovými Iidmi. Nicméně mohu Všechny ubezpečit, že podpisy občanů jako pÍojevjejich
vů|eVnímám, stejnějako Vnímám ijinou podpisovou akcive prospěch uvedené zóny;

. defrnitivně| střet zájmů není. Právní zástupce města JUDr. ondruš na veřejném zasedání zastupite|stva města
i v médiích jasně vysvět|i| a do|oži| výÍokem Nejvyššího 9oudu Č& že č|enové zastupite|stva nei9ou ve 9třetu
záimů' pokld v daném územív|astní zanedbate|ný podí| pozemků. Jinak bychom mohIi říci, že Ve střetu zájmů
jsou Všichni zastupite|é kteříjedinÍ mohou schvá|it územní p|án a jeho změny, protoŽe Všichni někde byd|íme a tu-
dížtaké V|astníme nemovitostiVč. pozemků. co se tajemníka MěÚ týče: nemá za město Š|apanice Žádnou rozhodo-
vací pravomoc. takže z přincipu věCi nemůže být ve stř€tu záimů. Zástupci os by|i Žasedání zastupite|stva přítom.
ni, s|yše|i, přesto nepochopiIinebo pochopit néchtě|i;

. Po bitvě genérálem! zástupce os přítomný na jednání města a cTP |nvelt by| zce|a pasivní, bez jakéhoko|iv
konstruktivního podnětu. zato V |etáku zástupce města důk|adně kritizuje: Všechno by|o špatně;
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hodnotu vaši(h n€movitostí si přověřte 5ami: u soudnÍch zna|ců, reaIitních kance|áří nebo finančních poíadců.
oplavdu budou konkťétní nemovitostiv naší |oka|itě ztÍá(et na hodnotě? Např v MIadé Bo|es|avi, kdeje bytová
zastavba v tésném sousedstvi dreaIu automobiIky Škoda, tomu tak neni;
os neÍozuňí ekonomi(e: dIuh 91 mi|' Kčje časovým údajem k datu zveřejnění ]7.3' 20]0. os sé nezajíma|o o fak-
ta, evidentně nerozum í ekonomickým souvislostem a neví, co tvoří záVazky města:

investiční příspěVek Svazku pro vodovody a kanaIizace na sp|aškovou kana|izaci, který bude město platit do
r' 20]6' Ročně 8 mi|. Kč, tedy ce|kem 56 mi|. Kč. Příspěvk' započatéjiž V předchozích vo|ebních obdobích,jsou
dIouhodobě smIuvené a ne|ze ie zrušit;

- přek|enovacíúVěr na rekonstrukcipavi|onu,,B,,zák|adní ško|y, neŽ bude poskytnuta ce|á dotace ve Výši30,9 rni|.
Kč (momentá|ně jde o cca 28 mi|' Kč). Jak Vidno, úvěíje ce|ý kryt dotací;

- úVěí na drobné investice (alchiV MěÚ, rotomaty, přikázaná úřední demolice atd.)ve Výšicca 6,5 mi|' Kč.Tyto inves.
tiCejsou nutné z funkce města jako obce s rozšiřenou působností'

Vážení spoIuobčané, takto bych moh| ÍozébÍat skutečně Všechna tvrzení
z |etáku os. Nemá to však 5mys|. Tvrzení o5 jsou pouze negativní, ma,í za
(í| diskJeditovat vedení města (je přece před VoIbami a os chce kandido
Vat), popř kohokoIiv kdo má j iný názor neŽ mIuvčí os. Jejich tvrzenínejsou
pod|oŽena Žádnýmifakty nebo důkazy. Věřím, že si na věc Vytvoříte svůj ná'
zor. Nebo 5e přijdte zeptat.

Aktuá|ní inío]maCe k zóně
. ředukce zóny: dne 9.2' 20]0 požáda| investoÍ o reduk.i (zmenšení) p|o<hy pro zónu na cca po|ovinu, pouze do

ob|asti mezi stávajÍcí Že|ezničnítrat, Ietiště, uIici Evropskou a navrhovaný obchvat s|apanic Koby|nická Brněnská.
Důvodem byIa ekonomi<ká Íe<ere a přetřvávaií(í pÍob|émy svynětím pIoChy ze zemědě|ského půdního fon-
du (viz obr 1)i

. podmínky vedenía Rady měgta Šlapani(é: něko|ikíátjsme zopakovalj, Že zóna výroby a 5|užeb u nás nemusí být
za káždou (énu' Pokud ano, musí být přo naše město ajeho občanyvýhodná' lúezi naše hIavní podmínky patří:
- přednostní Íea|iza(e ob<hvatu z rr|ice Koby|nické až na u|i(i Evřopskou v Břně-s|atině nejpozději do 36 mě-

5íců od schvá|ení redukované změny ÚP č' 7' K tomu mésto pomůŽe s majetkopráVním vypořádáním něktérých
pozemků. odhadované náklady200 mi|. Kč uhradí invéstor {vizobr. 1);

- reaIiza(e vý(hodního obChvatu sIatiny;
_ oddě|ení zóny od Š|apanic: výroby a sIužeb od stávaj ící zástavba slapanic bude podé| uIice ŠVehIovy i Brněn-

ských po|Íoddě|ena od zóny účinným u]banisti<kým fi|trem s dostatkéň zeléně;
- přesný Íegu|atiÝ (o v Jedukované p|oše zóny může být á bez souhIasu města nemůže být změněno: pouze

pIochy pro Iehkou, zejména strojírenskou Výrobu, seíVisnístřediska (Pc, eIektronika a pod.), tech n oIogická a Vývo.
jová centra, pouze částečně |ogjstjka, apod' 5 dostatkem ze|eně (min. 307o);

- upuštění od záměru výstavby tzv. |||. etapy nad benzínovou čeÍpa(í stanicí při u|i(i Břněnská;
- aÍGhitékton i(ky .it|ivý pře(hod objéktů zónydo da|šího u]bánního prostředíV částipřimykajícíse ke stáVa-

jícÍzástavbě města Š|apanice (arch' měřítko, hmotové a barevné č|enění, materiá|y);
- individuá|ní přístup k v|astníkům v nerea|izované části Území mezi stáVající že|ezniční tratí a ulicí Brněnskou,

bez t|aku na uvo|nění Věcného břemene 5 vrácením zá|ohvj
- příspěvek 5 mi|. Kč na rekonstrukci kana|izace V u|. BÍněnské nebo cechově a da|šíCh 5 mi|. Kč postupně

v pÍůběhu výstavby;
- přovozování stanice monitořingu imi5í podIe NV č. 59712006 sb. zařazené do méi|cis|té ČHMÚ umisténe Ve Vý-

chodní části zájmového území,5tá|e, do výše 3o0.o0oKč Íočně;
- řešení inženýrských sítí, zejm' kanaIizací a decentralizovaného způsobu hospodaření5 dešťovou vodou.

Po přojednání V řadě města a 5 investorem by|y tyto podmínky zapracovány do návÍhu dokuméntu,,PÍincipy dohody
o spo|upráci a 5po|ečném postupu spo|ečnosti cTP Invest, s.to. a města 5|apanice při přípravě ||. fáze výstavby zóny
cTPark Brno south,,. Pracovní návrh tohoto dokumentu by| předán or9ánům města k projednánía Vyjádření, popř sta-
novenídalších připomínek. V současné doběje dokument projednán a připomínkován komisemi pro Životníprostředí
a zemědě|ství, stavební a dopÍavní.

Da|šíP|ánovaný postupieI
. ustanovi| jsem odboÍnou komisi, s|ožénou z ekonoma, ekologů (odborníků na ovzduší, krajinnou tvorbu a půdu),

nezáVis|ého pláVníka, urbanisty a dopravního odborníka, abychom si znovu ověřiIi všechny aspekty' o stanoviscÍch
této odborné komisevás budeme info]movat;

. jednáme r da|šími oÍgány: ná Křajském úřadě Jihomoravského kraje, na územním odboru Ministerstva pro životní
prostřédí, v or9ánech statutáÍního města Brna a také 5 úředníky našeho úřadu;

. definitivní Principy dohody budou pÍoiednány v Íadě města;



veř€jnost bud€ inÍoÍmována prostřednidvím jednání zastupite|steÝ Š|apani(kého zpÍavodaje, webov!ých
st]ánek mě'ta anebo veřeinýCh seÍŤinářů;

. principy dohody budou předIoženy zastupit€|stvu města k Íozhodnuti.

Pro další zkvalitnění iníormovanosti jsme V těchto dnech zpřístupniIi infor
mační sekci Webové stránky města s|apanice pod názvem,,o aktuá|ních té
matech'. Na|eznete ji na domovské stránce WWWs|apanice'cz'
Mám zato, že tak šiřoké přojednání za účasti vš€(h partneÍů projektu,

úředníkú, odbo]níků a šiřoké veř€jnosti nám dá iasný závěÍ přo správné rozhodnutí' Náš případný 50uhIas 5e zó-
nouje podmíněn maximá|níVýhodností pro naše město ajeho občany'zóna ÍňusíbýtpÍo městoÚhodná nejen eko-
nomi(ky' uvědomme si šiÍšísouvisIostii na našem katastru IežípoIoVina Ietiště Brno.Tuřany. procházítudy dálnice D1
a že|ezniční trať. I p|ánovaná tlať Vysokých rychIostí tudy bude přocházet. K tomu víme, že i na tuřanském katastru se
připravují p|ochy pro industriá|nízónu' Protitéto zóně ovšem nikdo nic nenamítá, aniMinisterstvo životního prostředí,
aniveřejnost. Proto musíme uvaŽovat také nad tím, jaký doPad by mě|o"přestěhování,'zóny výJoby a s|užeb,,2a |é-
tiště,', na tuřanský katastÍ. Pod|€ mého názořuI na životní přostředí bude dopad stejný - nebo|i žádný ÍoŽdí|.
Ekonomické Výhody Však pop|ynou té obci či městu, na jehoŽ území bude zóna stál tédy bud'nám nebo Brnu, Cožje
podstatný rozdí|'

cTPark _ púvodní Íozsah

Š|apani.e

Letiště Brno-Tuř.ny

Prúmys|ová zóna Ťuřany

výřez z uúonistické sťudie .ihomoravského kruje ,rczvoiové zóny letiště Břno.Tulany, cernovická terasa, slapanice,,

zkusme se Ía(ioná|ně a řéá|ňě zamys|eti za každou <enu zóna být nemu9í, a|e:
. ]aka za co přímo propojit město s ňípskou u|icía dá|nicÍD]?
. Jak.ijnak.řešit obchvat s|atiny, abychom tam nemuse|iváznout V dopravních zácpách?
. ]akjinak získat prostředky na frnancování da|ších částí rekonstru kce zák|adníško|y, komunikací, chodníků a paÍková-

níVé městě atd.?
. Jakzískatfinance pro výkupy pozemků a proVýsadbu ze|eně nebo i|esních porostů (Žejm. u sveh|ovya zemědě|ské

ulice)?
. Jak zajistit podstatně více finančních prostředků pro sportovnía kulturníspo|ky a organiŽace ve městě?
..Jakumožnitvyššínabídkuapestlostzaměstnáníspolu5vyššíúrovnímezdprokaždého?
. co by přines|o Š|apanicím přestěhoVánízóny,,za |etiště,,na tuřanský katastr?
. Jak účinně řešit eko|ogickou zátěžVareá|u IcEc?
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