V Brně 30. 4. 2010
Stavby
Stavby dle projektu Byty Horníkova mají opět pravomocné územní rozhodnutí

Vážení zájemci o nové byty v lokalitě Brno Líšeň Horníkova
Dovolte abychom Vás informovali, že rozsudkem Nejvyššího správního soudu České
republiky z 29. 4. 2010 9 As 3/2010 – 173 byl zrušen rozsudek Krajského soudu v Brně ze
dne 30. 3. 2009, který dříve zrušil pravomocnou platnost vydaného územního rozhodnutí.
Byl tak zrušen právě ten jediný rozsudek o který se opírala všechna média a občanské
organizace když v minulosti informovala, že stavba nemá pravomocné územní rozhodnutí.
Včerejším zrušujícím rozsudkem Nejvyššího správního soudu, proti kterému již není možné
odvolání, tak opět nabylo právní moc územní rozhodnutí povolující umístění staveb
bytového
bytového komplexu.
komplexu
Přestože k realizaci stavby nebylo znovunabytí právní moci územního rozhodnutí potřeba,
jsme rádi, že i Nejvyšší správní soud svým rozhodnutím ještě více upevnil právní jistotu Vás,
našich klientů, že stavbu, kterou pro Vás realizujeme, jsme oprávněni provést a
zkolaudovat.
Rádi bychom rovněž připomněli tato další rozhodnutí soudů ve věci snahy sdružení
NESEHNUTÍ zablokovat výstavbu a Vám možnost bydlení v kvalitních a cenově dostupných
bytech v této pěkné lokalitě na úpatí přírodního parku:

Usnesení 30 Ca 120/2009 – 17 Krajského soudu v Brně z 26. 10. 2009
- žaloba NESEHNUTÍ na přezkoumání certifikátu byla odmítnuta.
Usnesení 5 A 42/2010 – 43 Městského soudu v Praze z 15. 3. 2010
- žaloba NESEHNUTÍ proti certifikátu byla zamítnuta.
Tyto žaloby
žaloby směřovaly proti certifikátu,
certifikátu, který nahrazuje stavební povolení a opravňuje
realizovat stavbu. Je vidět, že všechny žaloby proti stavbě iniciované sdružením NESEHNUTÍ
byly neúspěšné a byly
byly postupně pravomocně zamítnuty.
zamítnuty Součástí výše uvedených řízení
také byla snaha zabránit stavbě prostřednictvím tzv. předběžných opatření. I zde byla
žalující strana neúspěšná a soudy této šikanózní snaze rovněž nevyhověli.
Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí 7039/560/09 z 9. 12. 2009
- rozhodnutí upravilo povolení ke kácení zbylých dřevin tak, že je sice zakázalo, ale jen „do
doby než bude prokázáno, že pokácení dřevin je nezbytné, protože skutečně brání
realizaci stavby povolené v souladu se zákonem“ přičemž v odůvodnění se opíralo o
probíhající soudní řízení ohledně certifikátu. To však již bylo, jak výše uvádíme, ukončeno a
platnost certifikátu byla potvrzena. Pokud by tak bylo potřeba pro výstavbu zbývající
dřeviny pokácet, rovněž nám v tom nic nebrání. Žádný jiný „zákaz činnosti“, jak bylo médii
v minulosti mylně zkráceno, nikdy vůči našim společnostem, či vlastníku pozemků, vydán
nebyl a být nemůže.
Ujišťujeme Vás, že naše společnost si váží přírody a i když je k tomu oprávněna, nebude
zbylé dřeviny kácet, pokud bude možné výstavbu zrealizovat tak, aby byly zachovány.
Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí 84/560/10 z 22. 2. 2010
- rozhodnutí zastavilo řízení ohledně pokuty za provedené kácení a zrušilo povinnost
zaplatit pokutu, kterou původně navrhnula regionální Česká inspekce životního prostředí.
Prošetřením bylo nakonec zjištěno, že zákon porušen není a k jakémukoli sankcionování
společností podílejících se na výstavbě není důvod.

Kácení nevhodně umístěných nahuštěných neudržovaných dřevin bylo pro výstavbu
nezbytné. Jak se však můžete přesvědčit na vizualizaci projektu, od počátku počítáme
s tím, že v rámci finálních terénních úprav bude provedena tzv. náhradní výsadba. Tato
zeleň do okolí nových domů opět vrátí, domníváme se že v podobě užitnější než tomu bylo
dříve. V nejbližším okolí je dále množství míst jako stvořených k relaxaci i aktivnímu
odpočinku. Navíc kvalita bydlení v Líšni je v centru zájmu nejen místní městské části, ale i
zastupitelů města Brna a konkrétní mnohamilionové projekty na další zkrášlení této části
Brna jsou proto již v běhu. Domníváme se, že tento trend by měla logicky doplnit výstavba
nových bytů, která by do rozvíjející se oblasti přivedla například mladou generaci, jež chce
žít ve vlastním a v souladu s potřebou dosahu centra měst i klidného přírodního zázemí.
K dnešnímu dni tak nemůže nic bránit pokračující výstavbě.
výstavbě Že i my to s výstavbou myslíme
vážně se můžete přesvědčit sami návštěvou místa stavby, kde po základních terénních
úpravách již brzy vznikne hlavní příjezdová komunikace a další práce budou rychle
následovat.
Na tomto místě Vám tedy můžeme jen doporučit využít současných výhodných akčních
nabídek hypotečních bank a přijít si k nám co nejdříve zarezervovat Váš budoucí byt,
protože nejatraktivnější část nabídky rychle mizí.

