Investor používá techniku zaseklé gramodesky a omílá dokola stále stejné lži a nepravdy.
My je budeme donekonečna vyvracet a uvádět na pravou míru s odkazem na zdroje, kde je
možné skutečnost ověřit.
TVRZENÍ INVESTORA
SKUTEČNOST
 lokalita zaspala ve vesnickém
 jedná se o typicky městskou blokovou
[5][11]
charakteru
zástavbu podél důležité městské třídy[1][2][3]
 MW: „Stávající blok představuje pěknou,
zachovalou historickou strukturu s ustálenou
výškovou hladinou.“ [6][9][10]
 záměr je v souladu s
 záměr je zcela v rozporu s ÚP a ÚPP [1][2][3][4][6]
územním plánem[9][10]
 jedná se o stabilizované území, jehož
charakter a intenzita využití se nebude
zásadně měnit [1][2][3][4][6]
 území je nutno z hlediska zvyšování
jednotlivých objektů chránit[1][2][3]
 stavba je v ochranném pásmu MPR [1][2][3][4][6]
 mrakodrap se do bloku hodí
 MS: "Navržený dům neodpovídá charakteru a
[9][10]
a zapadne do něj
měřítku okolní zástavby. Je projektován jako
soliterní stavba, do centra města se nehodí."
[4][6][9][10][12][13]















stavba vnitroblok
nezastavuje[11], naopak jej
zhodnocuje[12][14]
naopak uklidněný a
ozeleněný vnitroblok má být
teprve vytvořen[5][11][12]
vnitroblok bude mnohem
zelenější a kultivovanější[13]
stavba je navržená tak, aby
její výška nikomu
nevadila[9][10]
plánovaný park na střeše
garáží zaniklou zahradu více
než nahradí[9][10]



vizualizace ukazují cca 15 m
vysoké stromy na střeše
garáží[5]














MW: „Je zcela nežádoucí blok doplňovat tak
extrémní budovou.“ [6][9][10]
PH: „Stavba je doslova v rozporu s
urbanistickými zásadami. Dominanty mají být
např. na nárožích nebo jiných klíčových
místech, ne ve vnitroblocích.“ [7][8]
celou plochu pozemku, tj. 1/3 plochy
vnitrobloku, zastavuje třípodlažní podnož
garáží až do výše 2.NP [5][6]
zahrada se stoletými stromy mimořádné
hodnoty bude zlikvidována kvůli stavbě[5][6]
objem zeleně, jež bude schopen přežít na
střeše je jen malým zlomkem té stávající[6]
stavba absolutně nerespektuje okolí a
poškozuje stovky okolních nemovitostí[6]
stromy vysazené na konstrukci jsou doživotně
závislé na umělé závlaze[6]
nikdy nemohou nahradit ty, rostoucí ve volné
půdě, jež naopak vodu zadržují a zlepšují
mikroklima[6]
dle PD mají vyrůstat na ostrůvcích zeminy
výšky max. 1 m[5]
vzhledem k životním nár|okům takto
vzrostlých dřevin je udržitelnost nemožná[6]
reálný charakter odpovídá porostu travin a






investor je otevřený k diskuzi
a kompromisu[9][10]
navrhovaná stavba je
klasickým městským
bytovým domem[5][12]
chceme krásné a moderní
město[5]









jako jiné významné evropské
metropole, které zdobí
historické i nové budovy[5]





parkování je kapacitně
navrženo s rezervou až 100
míst nad potřeby obyvatel
domu[5]





parkování i pro veřejnost,
výrazně přispěje k odlehčení
okolních ulic[5][13]







Brno si zaslouží Central Park,
postupně přestavěný do
moderní podoby[5][11]



bylin s keři a malými stromy[6]
investor se chová arogantně, své oponenty
uráží a vyhrožuje jim[6][15]
v žádném případě není, jedná se o výškovou
budovu, jejíž výstavbu upravují zvláštní
předpisy[1][2][3][6][8][9][10][14]
žádný z desítek oslovených odborníků se
k architektonické kvalitě návrhu nevyjádřil
kladně[6]
RK: „Objekt je mimo míru dobrého vkusu,
neodpovídá architektuře, kterou by se mělo
město Brno reprezentovat.“ [6]
ve vyspělé části Evropy i světa se na takto
dominantní stavby vždy pořádají
architektonické soutěže, aby byla zaručena
špičková kvalita architektury[6]
počet parkovacích míst je minimum dle
platných norem, stěží pokryje potřeby domu,
žádná rezerva neexistuje[5][6]
žádná rezerva pro veřejnost neexistuje[5][6]
k odlehčení nedojde, ale právě naopak k další
neúměrné zátěži[6][9][10]
MW: „Zamýšlené množství bytů může výrazně
negativně ovlivnit současnou dopravní situaci
kolem parku Lužánky,“ [6][9][10]
nezaslouží, prioritou je ochrana a ctění
kulturně historického dědictví; nelze srovnávat
středověké evropské město s NY[1][2][3][6]
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