Jak s vojenskými autoopravnami darovanými ve ve ejném zájmu
Brnu?
V lednovém Zpravodaji se zastupitel B. Bílek zamýšlel nad ve ejným prosp chem a zmínil se o
bývalém vojenském areálu na Lerchov ulici. Jak naše sdružení chápe ve ejný prosp ch pro toto
konkrétní místo, prezentujeme již n kolik let, a to i na webu (www.osmc.webnode.cz). Nazýváme
je „M stské volno asové centrum pro juniory a seniory“. Ale nenechte se mýlit názvem –
pamatujeme i na místa pro drobné živnostníky, léka e, poštu a další služby. Jednali jsme také
s majiteli p ilehlé samoobsluhy a po ítáme s rozší ením prodejny. Rádi bychom vytvo ili
Spole enské centrum, které v celé tvrti chybí: prostory pro t lesné, kulturní i duševní aktivity.
Jedine ná je možnost zapojení okolních škol. Už v roce 2001 jsme s jejich editeli projednali
možnost trávení asu po vyu ování, zatímco studenti pedagogické školy by tu realizovali praxi. Za
vhodné považujeme také z ízení zázemí pro Kraví horu – kup . ve ejné WC nebo p ebalovací
koutek. To, co leckde dávno existuje, v Masarykov tvrti nenajdete: víceú elový spole enský sál.
A vše by bylo dopln no malými h iš átky a zarámováno v parkové úprav , navazující jak na
zahradu Klácelových kolejí, tak na námi preferovanou rekonstrukci nám stí Míru. Poskytli jsme
rovn ž nám t pro práce student VUT, n které vizualizace dosud visí na plot areálu. Podporujeme
dopl ující se provázání neziskového i úm rného komer ního sektoru. Mrzí nás, že areál je blokován
špatnými smlouvami s developerem (jejich nevýhodnost konstatoval i Nejvyšší soud), stejn jako,
že je radnice Brno-st ed dosud neukon ila a p ed úpravou zanedbaného centra tvrti dává p ednost
investici 80 mil. K do wellness za ízení.
ipome me i to, že Ministerstvo obrany p vodn p ipravovalo p evod areálu na soukromého
investora. Na ministerstvu jsme se ve spolupráci s m stskou ástí, Brn nkou a magistrátem
imluvili, aby up ednostnilo m sto Brno a ve ejn prosp šné využití, protože hodnota pozemku je
pro život a vývoj tvrti nevy íslitelná. A povedlo se. Idea komunitního centra však není n ím, co
bychom prosazovali jen my nebo pro sebe. Ptali jsme se kup . rodi na ZŠ a tyto podn ty jsme
respektovali. Stejn tak zmi me tisíce lidí, kte í se p ipojili k petici „Stop Wilson“ a k p ipomínkám
k p ipravovanému územnímu plánu, a tak se de facto s námi zve ejn nou vizí ztotožnili. Také
v anket radnice Brno-st ed v r. 2011 si v tšina p ála využití, které koresponduje s naším návrhem.
Podporujeme všechny rozumné a obecn pot ebné projekty. Ve ejným prosp chem však
bezpochyby nejsou p edimenzované budovy bez respektu k okolí a jeho pot ebám, sm ující
edevším k maximalizaci zisk developer . Nepromarn me jedine nou p íležitost dát centru tvrti
prosp šné ve ejné využití.
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