
 

Opět se s námi po delší době setkáváte a hádáte správně, opět se v naší oblasti děje něco velmi 
důležitého, co má zásadně ovlivnit náš život. 

Na následující dvojstránce uvidíte jednu z variant návrhu nového územního plánu města Brna. 
Zaujalo vás na něm něco? NÁS ANO! Jedná se o mírně upravenou původní variantu územního 
plánu. Ta pro nás byla nepřijatelná, vedla k vlně protestů a nakonec k uskutečnění referenda. Úřad 
městské části dokonce zaplatil předvedení a vysvětlení jednotlivých variant, ač dle našeho názoru 
již měly být přepracovány podle oponentní studie a veřejných slibů takřka kompletního vedení 
města Brna.

Kde je veřejný slib primátora Onderky, který na setkání s občany 7.9.2010 prohlásil: 
„V plnohodnotné městské části velikosti Dolních Heršpic a Přízřenic nemůže být vedle sebe 
Logistické centrum ČD a plnohodnotné bydlení, v tom se shodneme.“ ...  „Primátor města Brna, 
jestli přiveze záruky, tak je to jeho slovo. To je totiž to nejcennější, co mám a co jsem kdy ve svém 
životě měl.“

Kdo má možnost, nechť si prohlédne návrh nového územního plánu na webových stránkách 
magistrátu. Kdo tuto možnost nemá, požádá souseda s počítačem. Kdo nemá souseda, podívá se 
na obrázek na následující dvojstránce .  

Vážení spoluobčané, 
milí sousedé,

Pěkný jih, o.s.

Samostatný jih, o.s.

Pěk ný j ih,  o.s. ,  w w w.pek nyjih.cz                                S amostatný j ih,  o.s. ,  w w w. samostatnyjih.cz

Ať už to hodnotíme jako pokus o podvod nás všech nebo jako zkoušku bdělosti, musíme 
všichni, komu záleží na kvalitě našeho života a života našich dětí,  podat připomínky a námitky 
k chystanému územnímu plánu a to v zákonné lhůtě nejpozději do 10.3.2011. „Připomínky“ může 
podat každý z nás a „námitky“ musí obsahovat nejméně 200 podpisů. 

Kdo má svoje připomínky a námitky, na které jsme mohli zapomenout, pošlete nám je laskavě 
co nejdříve e-mailem na info@peknyjih.cz nebo info@samostatnyjih.cz nebo předejte písemně 
v restauraci U Látalů, Přízřenice, příp. paní Šikulová, Chleborádova 5, Dolní Heršpice. Je možné, že 
při jejich zpracování nás napadnou další podněty. Je ale důležité, abyste je v každém případě 
odeslali i individuálně na magistrát. 

     Vaše občanská sdružení Pěkný jih a Samostatný jih
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P.S.: Posuďte sami tento zápis z jednání rady MČ Brno-jih z 3.2.2011.  
(Logistické centrum = kontejnerové překladiště s velkým množstvím kamionů)
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Připravovaný územní plán města Brna - varianta I
(zdroj: www.brno.cz/pripravovany-uzemni-plan-mesta-brna-upmb/)

(umožňující např. výstavbu logistického centra)

(až 5 nadzemních podlaží)
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