
KLADY A ZÁPORY POVOLENÍ STAVBY CTPark – BLU3  

Průmyslová zóna bude. S tím se budeme muset smířit. Dřív nebo později bude. Doufejme, že jen na 30 ha 

severně od obchvatu. Je tedy otázka, jestli z toho co nejvíce nezískat. A tady ten problém je rozhodně klad 

i zápor. 

KLADY 

1.) Leo Minor (samozřejmě ve vlastním zájmu) dost přispívá k rychlejšímu průběhu příprav stavby 

obchvatu. 

2.) Leo Minor vyjednal a CTPark zaplatil celou biologickou studii EIA ve výši cca 900 000 Kč, kterou 

jsme tento týden podali na JMK – OŽP. 

3.) Leo Minor relativně spolupracuje s pořízením nového územního plánu a souhlasí s vynětím 

cca 20 ha průmyslové zóny atd. 

4.) CTPark je ochoten zafinancovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení obchvatu 

v celkové odhadované výše cca 8 000 000 Kč což výrazně urychlí proces, který bychom museli 

absolvovat se SÚS JMK. 

5.) Zbytek nákladů na projektovou dokumentaci uhradí Leo Minor 

6.) CTPark je ochoten zafinancovat část rekonstrukce a přístavby Mateřské školy o předem 

nepodepsané, ale projednávané výši cca 2 000 000 Kč. 

7.) Řešíme navýšení daní k tomuto budu je několik souborů v podkladech na webu. Jasné a logické 

samozřejmě je, že to průmyslovým halám apod. zvedneme. Což je rozhodně nezanedbatelný 

příjem do obecního rozpočtu čili pozitivum i když ještě nestojí obchvat. 

8.) Poslední pod není ani nijak nedůležitý a tím je vyjádření Ing. Karhánkové viz. podklady. 

ZÁPORY 

1.) Může se stát, že se nepodaří vykoupit pozemky a nebude obchvat, ale průmyslová zóna ano. 

Bohužel toto se může stát i když souhlas s výstavbou nedáme. 

2.) Když povolíme BLU3, tak je možné, že bude těžší ustát žádosti o souhlasy dalších vystaveb BLU4, 

BLU5, BLU6… Toto chceme vyřešit plánovací smlouvou s CTParkem, kde bude zakotvena i výstavba 

BLU3 apod. 

3.) Stavba BLU3 a potencionálních dalších hal může výrazně zatížit dopravně Blučinu. 

4.) Udělujeme souhlas s něčím, o čem víme, že není úplně v souladu s územním plánem. Proto 

v souhlasu máme v plánu na ÚP poukázat. 


