
I

VáŽený pan Zastupi|eI a místosiarosta
lng. Pavel Dominik
Za Kas*nam,27
690 03 Břec|av

doois zastuoitelům města Břec|avi

VáŽený pane Zastupiteli' pane místostarosto !

Jako Vaši ko|egové se na Vás osobně obracime s Žádostí o podporu našich iniciativ Ve Věci
zástavby V |okalitě b|ízké břec|avskému zámku'

Během uplynulých něko|ika týdnů se ukáza|o' Že pro mnoho obyvatel našeho měsia je téma
další zástavby V oko|í zámku tématem Ve|mi oŽehavým a cit|ivým' Mnoho z nich nesouhlasí
se záměrem upravit územní p|án města tak' aby zde moh|y Vyrůst da|ší supermarkety a
VeIkoprodejna. Více jak 2000 z nich podpořiIo ,,VýzVu zastupitelům'''

Jistě uznáte' Že se o tomto tématu mě|o již dávno a fundovaně diskutovat na mnoha
úrovních a mě|a být k tomuto Záměru Vedena Veřejná rozprava' A|e není tomu tak. Z jednání
vedeni radnice je Více neŽ jasné' Že nemá jakýkoliv zájem Vyvo|at Veřejnou a odbornou
diskusi na toto téma !chce rozhodnout v tichosti' rych|e a bohuže| Ve prospěch da|ších
supermarketů. Rozhoduje z poh|edu osobních zájmů jednot|ivce nikoIiV z pohledu Veřejného
zá]mu.

V tomto dopise záměrně odhlédneme od dopravní otázky a chceme Vás upozornit na da|ší
stránky Věci'

Pří|ohou dopisu Vám zasítáme |etecký snímek této ěásti města' Pořádně si jej proh|édněte'
Je z něj patrno, Že Břeclav má jednu Velkou bonitu _ areá| LVA s dominantou břeclavského
zámku ] a s okoIním |esním porostem, Vhodným pro skutečný |esopark, zasahuje až k centru
města' Pokud se k tomuto území budeme chovat cit|ivě' můŽe zde být úŽasná k|idová zóna,
kterou nám budou Všichni záVidět a která bude lákat k náVštěVě' Jest|i je někde Ve méStě

',brána do LVA,., pak je to práVě zde a je nepochopitelné, Že to Vedení našeho města nechce
Vidět'

Rádi bychom Vás přesvědči|i, Že tato |oka|ita má V sobě obrovský potenciá| pro turistický
ruch' Pokud se zachováme zodpovědně, mŮŽe zde být \'ryh|edáVané místo pro ubýování
turistů, kteří zde stráVí svůj Volný čas, posedíV restauracích a kavárnách' projdou či projedou
se V |esoparku a ko|em řeky. snaŽme se Vytvořit podmínky' aby Zde Vyrostl kempink
evropského standardu' rekreační a ubytovací objekty Včetně doplňkových sluŽeb' Dě|ejme
Vše pro to, aby se zde chtě| a moh| ubytovat široký segment náVštěVníků. aby zde turisté
chtě|i utratit svoje peníze'

Naše představa o rozvoji této jedinečné |oka|ity ]e podmíněna jedním Ve|mi dů|eŽitým
faktorem _ do tohoto území nesmíme pustit Žádné další supermarkety! NedokáŽeme si
představit ,,naše.' podzáměí Ved|e obchodních ob|ud s.jejich parkovišti. KaŽdá další ob|uda
iáká k sobě obludu další. Města si svou historii a sVé památky chrání a budují na tom svoji
prosperitu' V BřecIaVi chystáme dát svému měStu další políček'

Vážený pane zaslupite|i, pane místostarosto I

Jistě Víte, Že způsob' jakým upravíme územní podmínky V této loka|itě, předurěuje její směr
na d|ouhá téta dopředu' Každý z nás 27 zastupite|ů jsme osobně zodpovědnÝ za to' jakým

směrem se rozvoj města bude ubirat'



Věřte nám, Že to' co by|o odsouh|aseno (zastavení prací na regu|ačnim p|ánu a možnost
Výstavby veIkoprodejny)' je Iikvidační, zhoubné a je řešením nevratným.

Důrazně Vás žádáme - zachovejte se zodpovědně | Ve prospěch tohoto města a jeho
da|ších 9enerací se zasadte o revokaci rozhodnutízastupitelstva'

Podle nás je situace v této Věci nato|ik VáŽná a rozhodnutí Zastupite|stva nato|ik záVaŽné, že
se ne|ze schovávat za koaIiční ěi opoziční jednotu'
vyzýváme kaŽdého zastupitele jednotlivě, tedy i Vás' aby Veřejně sdě|il Všem obyvate|ům
měsia svůj osobní postoi a odůVodniI sVé rozhodnutí.

Zároveň Vás Žádáme, abystě podpoři| náš náVrh, aby by|a V této Věci ihned zahájena Veřejná
občanská iodborná diskuse na Všech moŽných úrovních I
Dá|e Vás VyzýVáme, abyste se aktivně zasadi| o to, aby by|y ihned zastaveny Všechny
aktivity znemoŽňující variantní řešení rozvoje V této, pro město tak cenné' IokaIitě'

V Břec|avi' 12'3'2009
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^NDr. MiIoš Petrů' zastupiteIIng. Dagmar Adámková' zastupiteIka
Ing. Luboš Krátký, zastupite|
Ing, Jaroslav Parolek, zastupitel

MUDr. o|dřich RyšaVý. zastupiteI
Mgr. Richard zemánek, zastupiteI




