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Z městských částí
BYSTRC

Trolejbus bude
zajíždět až k zoo
K zastávkám u brněnské zoologické zahrady, kde dosud stavěly jen
autobusy a tramvaje, budou zajíždět i trolejbusy. Záměr včera schválili brněnští radní. Projekt by měl
stát kolem 4,6 milionu korun a hotov by mohl být podle předpokladů za dva roky.
(ek)
CHRLICE

Školní družina
pořádá jarmark
Vánoční jarmark družiny chrlické
základní školy se koná dnes a zítra
odpoledne pod radnicí, v klubovně úřadu městské části. Jarmark
po oba dny začíná ve tři hodiny odpoledne a končí v šest večer. (ac)
BRNO-STŘED

Mahenův památník
zve na autogramiádu
Brněnský malíř, grafik, ilustrátor
a spisovatel Alois Mikulka bude
dnes odpoledne křtít v Mahenově
památníku svoji novou knihu povídek Plechoví detektivové. Autorské čtení a následná autogramiáda
začíná v 17 hodin.
(bo)
KRÁLOVO POLE

Firmy hledají mezi
studenty zaměstnance
Najít si zaměstnance už mezi středoškoláky se rozhodly firmy jako
Honeywell, T-Mobile, Linet, ABB
nebo ČEZ. Představí se proto tento
pátek na Dni otevřených dveří na
Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Akce potrvá od 9 do 15 hodin.
(taz)
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Kvůli Bauhausu se má zpřísnit
dohled nad novostavbami
Razítko autorizovaného inspektora, které nahrazuje
stavební povolení, má podle ombudsmana
neúměrnou moc. Právě „rychloschválení“
odstartovalo tahanice kolem ivanovického Bauhausu.
BRNO Ivanovický hobbymarket
Bauhaus nevznikl na základě klasického stavebního povolení, ale
certifikátu, který vydává autorizovaný inspektor. Podle zástupkyně
ombudsmana Jitky Seitlové je tak
typickým příkladem zneužití tohoto certifikátu.
Ten měl totiž podle původní
myšlenky urychlit povolení bezproblémových staveb. Místo toho
jej ale firmy využívají u rozsáhlých
projektů, kde by při klasickém postupu hrozily námitky okolí. Seitlová proto vyzvala zákonodárce, aby
nad inspektory zpřísnili dohled.
Ivanovický Bauhaus od začátku
vyvolával nesouhlas části místních
obyvatel, jimž se nelíbilo, že by velký obchod vznikl v jejich blízkosti.
Stavebník se ale rozhodl pro takzvané zkrácené výběrové řízení,
kdy místo obvyklého stavebního
povolení stačí certifikát autorizovaného inspektora. „Tím se ale
okruh účastníků řízení výrazně
omezil, takže ani vlastníci sousedních pozemků nebyli osloveni,“
upozornila Seitlová.
Proti certifikátům Milana Teigera pak nebylo možné se odvolat.
Lidé mohli pouze podat správní žalobu, což také jako sdružení Klidné Ivanovice udělali. Podle Seitlo-

vé by se právě v tomto ohledu měl
stavební zákon změnit tak, aby se
lidé mohli odvolat jako u stavebního řízení. „Žaloba je nákladná
a zdlouhavá. Dotčení by také měli
mít možnost seznámit se s certifikátem dřív, než nabude právní
moci,“ řekla Seitlová. Úřad ombudsmana už přijal kolem dvaceti podnětů, které se týkají právě autorizovaných inspektorů.
Vláda nyní chystá velkou novelu
stavebního zákona, která by se
měla dotknout i této oblasti. Podle
návrhu by se měl certifikát vystavený autorizovaným inspektorem
zveřejnit na úřední desce stavebního úřadu na třicet dnů.
„V následujících patnácti dnech
by mohly podat námitky osoby,
které by jinak byly účastny stavebního řízení, pokud by se vedlo,“ vysvětlil náměstek ministra pro místní rozvoj Miroslav Kalous.
Námitky by pak řešil nadřízený
stavební úřad jako odvolání. V tom
případě by buď prohlásil, že certifikát nemá právní účinky, vrátil věc
k novému projednání již v klasickém stavebním řízení, nebo námitky zamítl pro nedůvodnost. Vláda
by se k tomuto návrhu měla vyjádřit v lednu. Seitlová se ale bojí, že
schválení bude dlouho trvat.

Tak se v září stavělo Bauhaus v době, kdy vrcholily stavební práce. Investor tehdy doufal, že se mu podaří
otevřít obchod před Vánocemi.
Společnosti Bauhaus i Heršpická – správa nemovitostí, která budovu staví, podle svých slov postoj
zástupkyně ombudsmana vítají.
Zdůrazňují ale, že certifikáty vydal
autorizovaný inspektor podle platného stavebního zákona.
„Stavebník hobbymarketu tyto
certifikáty získal při koupi pozemků a sám jejich vydání nijak neinicioval. Při stavbě pak postupoval
v dobré víře v jejich platnost
a v souladu se zákony,“ uvedl
mluvčí Bauhausu Tomáš Hanzlík.

Foto: Igor Zehl, ČTK

Kdyby novela platila už nyní, nemusely tahanice kolem ivanovického Bauhausu zřejmě začít. Nyní
naopak spor graduje. Městský
soud v Praze by měl v následujících týdnech rozhodnout, zda byl
Teigerův certifikát vydán v souladu se zákonem. Do té doby bude
zcela dokončená budova stát ladem a čekat na kolaudaci.
Zástupci Bauhausu namítají, že
není důvod stavbu urychleně nezkolaudovat. Každým dnem před
Vánocemi firma přichází o zisk. Po-

kud by byla její investice do stavby
zcela zmařená rozhodnutím soudu, je ochotna požadovat náhradu
škody ve výši 2,242 miliardy korun
v mezinárodní arbitráži. Podle Seitlové ale stavební úřad v Ivanovicích postupoval správně, když stavbu nezkolaudoval.
Eliška Kolínková
Šikanují úřady Bauhaus?
Měl by hobbymarket, který je hotov
a má plné sklady zboží, otevřít? Pište
na eliska.kolinkova@mfdnes.cz

3 543 píšťal pro historický kostel

špičkové německé chlazení prodává a opravuje

BRNO (ČTK) Kostel Nanebevzetí
Panny Marie v centru Brna brzy ozdobí nové koncertní varhany. Dotaci 23 milionů korun na jejich výstavbu schválil Výbor Regionální
rady Jihovýchod.
Už dlouho si znalci stěžují, že
v některém z historických kostelů
uprostřed Brna chybí kvalitní varhanní nástroj. Nové varhany mají
sloužit pro doprovod bohoslužeb,
pořádání koncertů klasických i absolventských. A také pro Brněnský
varhanní festival.
Kostel Nanebevzetí Panny Ma-

rie je kulturní památkou, nachází
se na rohu ulic Jezuitské a Beethovenovy. Tamní původní barokní
varhany z roku 1744 byly úplně zničeny následkem leteckého bombardování Brna v roce 1944.
Šlo o vrcholně barokní nástroj
včetně celé monumentální skříně
s bohatou řezbářskou figurální výzdobou a vybavení kůru. Po ukončení záchranných prací na kostele
byly na prázdný kůr postaveny náhradní varhany z roku 1933. „Ty
jsou ale ve velmi špatném stavu. Jejich technické řešení je překona-

né, nástroj svou koncepcí, provedením i materiály již dosloužil,“
uvedla Kurková.
Nové varhany podle ní budou
mít zásuvkové vzdušnice a elektronické ovládání. Nepůjde však
o stavbu barokního nástroje či
o kopii původních varhan. „Nové
varhany jsou koncipovány jako originální nový nástroj z kvalitních
materiálů pro koncertní využití
se třemi manuály a pedálem a 48
labiálními a jazykovými plně znějícími rejstříky. Plánováno je celkem 3 543 píšťal,“ dodala Kurková.

Vaše fotografie
www.chladser vis.cz

Vystavte snímky
na Rajče.net

Sleva až 5000 Kč na nové povrchově poškozené chladničky
Brno, Veslařská 54 (Svratka)
Brno, Křenová 19 (areál Mosilany)

 541 221 111
 543 235 156-8

Pokud do svého alba zařadíte zajímavé fotografie zachycující aktuální události ve vašem kraji,
mohou se objevit i v regionální
příloze MF DNES.

servis, náhradní díly, zlevněné spotřebiče (první zastávka tramvaje za nádražím směr Líšeň)

5 LET ZÁRUKA
ZDARMA ODVOZ STARÉHO SPOTŘEBIČE

Na stránce www.rajce.net si založte zadarmo účet, další návody najdete na www.navody.rajce.net.

Frontman Kernu Jaroslav Albert
Kronek křtí CD Big Bandu Grupa
ze Střelic u Brna. Foto: fukan.rajce.net

Nyní přinášíme ukázky z převážně vánočně laděných fotoalb:
výstavy betlémů nebo svátečních koncertů v Jihomoravském kraji.

Předvánoční koncert pěvecké
amatérské skupiny DeMelodica
v Jevišovicích. Foto: jevisovak.rajce.net

Vánoční nálada Výstavu betlémů, které vyrobili obyvatelé Vnorova a okolí, si mohli zájemci prohlédnout
v tamním lidovém domě.

Foto: doyl2kx.rajce.net

