
Devastace vnitrobloku Kolišt  - Kpt. Jaroše 
 
Petice proti snaze o p evod pozemku m sta,  
ve vnitrobloku Kolišt - Kpt. Jaroše, sou ásti 

írodní zahrady, na soukromého investora  a  
proti devastaci tohoto území nyní, tímto 
investorem, plánovanou zástavbou zahrady.  
 
My níže podepsaní ob ané vyzýváme primátora m sta Brna, zastupitele m sta Brna a 
Magistrát m sta Brna:  
 
1/ Aby zabránili stále hrozícímu p evodu parcely . 3630 v k.ú. erná pole na 
soukromého investora Ing. Žáka, majitele sousedního zastav ného areálu ve 
vnitrobloku Kolišt  - Kpt. Jaroše, který o ni usiluje  za podpory n kterých  

edník  M  Brno st ed. 
  
Tato parcela je, spolu s naším p iléhajícím pozemkem . 3629 k.ú. erná pole, sou ástí 
velké p írodní zahrady, tvo ící jeden funk ní celek o rozloze cca. 1000 m2, se vzrostlými 
stromy v . 120-ti letého dubu. Je bez jakékoli zástavby, v podob  parku a s minimem 
um lých prvk , v p vodním stavu od roku 1959, kdy byl náš d m postaven. Od té doby 
se o ni staráme a je nyní užívána nejen lidmi z našeho domu Kolišt  11,  ale i lidmi 
z okolí.  

ed 5-ti lety jsme zabránili jejímu zni ení výstavbou parkovišt  ÚOHS. viz 
www.vnitroblok.cz. P ed rokem o ni za al usilovat, za našimi zády, náš tehdejší 
spojenec, majitel sousedního zastav ného areálu ve vnitrobloku, investor-developer Ing. 
Žák, za podpory n kterých ú edník  M  Brno-st ed. 
  
2/ Aby zabránili nyní akutn  hrozící devastaci p írodní zahrady její zástavbou 
stejným soukromým investorem. 
 
Jde o investorem plánovanou stavbu, uprost ed zahrady, p ímo p ed  120-ti letým 
dubem, tvo ícím dominantu zahrady. Má jít o tzv “pergolku“, jak je stavba deklarována,  
avšak fakticky jde o velký, nevkusný, typizovaný, d ev ný p íst ešek pro automobil 
velikosti kategorie SUV o rozm rech obývacího pokoje. A op t díky podpo e  stejných 

edník  M  Brno – st ed,  reáln  hrozí povolení této stavby stavebním ú adem v brzké  
dob . To zcela zni í cenný a zatím málo dot ený p írodní charakter tohoto prostoru. 
Abychom tomu zabránili, nabídli jsme  realizaci  architektem navržené, skute né pergoly, 
normálních rozm , avšak na okraji zahrady, v zákoutí, mimo centrální plochu, a to na 
naše vlastní náklady.  
 
Ze všech uvedených d vod  žádáme o obnovení naší správy zahrady, jako tomu bylo 
fakticky od roku 1959 dosud, kdy jsme byli této možnosti, op t stejnými ú edníky M  
Brno st ed, zbaveni a nebyl nám umožn n, p vodn  dojednaný, pronájem parcely 
v majetku m sta. 
 
Žádáme pak Magistrát, aby zajistil statut trvalé ochrany tohoto území na obou parcelách, 
jako cenného a jedine ného p írodního celku v našem vnitrobloku a vzdal se do 
budoucna možnosti prodeje parcely .3630 k.ú. erná pole, která je jeho nedílnou 
sou ástí. 
 
Podrobn jší informace jsou uvedeny na stránkách www.vnitroblok.cz 
 



Dle §4 zák. . 85/1990 Sb. o právu peti ním uvádíme, že podpisový arch se týká petice „Petice proti snaze o p evod 
pozemku m sta,  ve vnitrobloku Kolišt - Kpt. Jaroše, sou ásti p írodní zahrady, na soukromého investora  a  proti 
devastaci tohoto území nyní, tímto investorem, plánovanou zástavbou zahrady.“  
  
Za peti ní výbor:  Ing. Miroslav Fiurášek, p edseda peti ního výboru, adresa: Kolišt  11, Brno 602 00  
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