
Od: svj.koliste11 <svj.koliste11@gmail.com> 
Datum: 27. října 2012 17:51 

Předmět:   Město je proti dohodě o zachování a využití zahrady pro školu a umístění parkoviště 
ÚOHS   na nevyužité asfaltové ploše ve vnitrobloku Koliště-Kpt. Jaroše 

Komu: ander.martin@brno.cz, beran.vit@brno.cz, blaha.vit@brno.cz, 
blazek.pavel@brno.cz, bohunovska.jana@brno.cz, borecky.daniel@brno.cz, 
breza.pavel@brno.cz, bycek.ladislav@brno.cz, crha.antonin@brno.cz, 
dolezal.karel@brno.cz, drapalova.jana@brno.cz, drbal.josef@seznam.cz, 
gregorova.ludmila@brno.cz, greno.pavel@brno.cz, haluza.josef@brno.cz, 
hnat.marianzmb@brno.cz, hos.jiri@brno.cz, humpolicek.miloslav@brno.cz, 
chladek.michal@brno.cz, ides.jiri.@brno.cz, ivicicova.jitka@brno.cz, 
jakubec.ales@brno.cz, kacer.jaroslav@brno.cz, kaderabek.filip@brno.cz, 
kadlec.ludvik@brno.cz, kerndl.robert@brno.cz, kourilova.jarmila@brno.cz, 
kratochvil.petr@brno.cz, kremeckova.nadezda@brno.cz, levicek.jan@brno.cz, 
macek.ladislav@brno.cz, matonohova.irena@brno.cz, mihola.jiri@brno.cz, 
michalik.stanislav@brno.cz, novotny.jiri@brno.cz, oliva.jiri@brno.cz, 
ospaly.dalimil@brno.cz, paderova.marie@brno.cz, pazdirek.dusan@brno.cz, 
rychnovsky.daniel@brno.cz, sazavsky.pavel@brno.cz, sedlacek.jiri@brno.cz, 
suchy.jaroslav@brno.cz, sykorova.helena@brno.cz, stastka.libor@brno.cz, 
tumova.zdenka@brno.cz, vitkova.petra@brno.cz, vizda.frantisek@brno.cz, 
vlasin.mojmir@brno.cz, vyskocil.libor@brno.cz, zornik.jiri@brno.cz, 
zdarsky.vlastimil@brno.cz 
 
 
 
 
Vážení zastupitelé města Brna, 
 
Chceme Vás informovat, že ve věci výstavby parkoviště ÚOHS, spojené s likvidací zahrady ve 
vnitrobloku bytových domů Koliště-Kpt. Jaroše-Lidická, nastal obrat a byla učiněna dohoda o možném 
alternativním parkování ÚOHS na stávajícící nevyužité asfaltové ploše, na místě bývalého hřiště, hned 
vedle hlavní budovy ÚOHS, na kterou jsme v našich návrzích od počátku poukazovali. Tím se otevírá 
možnost k záchraně zahrady, poslední celistvé zelené plochy, v našem vnitrobloku. 
 
Ten je dlouhodobým, nekoncepčním přístupem města postupně devastován a místo zeleně je dnes 
zaplněn množstvím dílčích parkovacích ploch různých subjektů. Dohoda spočívá v alternativním 
parkování ÚOHS na stávajícící nevyužité parkovací ploše, záchraně zahrady a jejím využitím 
nedalekou ZŠ a MŠ Lidická 6a, v rámci výuky a navrženého projektu "Přírodní zahrada 
vnitroblok"  s tím, že škola na oplátku poskytne část zmíněné pronajaté nevyužité asfaltové plochy 
pro potřeby parkování ÚOHS. 
 
Škola tak získá zahradu do užívání pro své děti, z nichž část je postižena autismem. ÚOHS bude mít 
k dispozici hotové parkoviště hned vedle hlavní budovy a nemusí investovat do výstavby nového. 
Nám bude zachována zeleň a do vnitřního traktu domů nebudou jezdit auta úředníků. Pro tuto 
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dohodu jsou všechny dotčené subjekty vnitrobloku včetně MŠ a ZŠ Lidická 6a, v zastoupení ředitele 
školy Mgr Breie a také  ÚOHS v zastouupení 1.náměstka JUDr. Broma. 
 
Bohužel proti tomuto řešení se zcela překvapivě a nepochopitelně postavilo město, jako vlastník 
asfaltové plochy i zahrady. Magistrát, jak v novinách uvedl  1. náměstek primátora Ing Oliver Pospíšil, 
trvá na původní variantě parkování ÚOHS spojené s likvidací zahrady, ačkoli jak zahrada, tak plocha, 
na níž je nevyužité parkoviště, je v územním plánu stejné kategorie a stejného funkčního zařazení. 
Tento postoj se nám zdá iracionální a je pro nás nepochopitelné, proč by auta ÚOHS měla parkovat 
na zahradě a děti školy by měli využívat asfaltovou plochu, na které nyní občas stojí pár aut 
zaměstnanců školy. 
 
Žádáme Vás o podporu této dohody, nejen kvůli lidem bydlícím ve vnitrobloku, ale nyní také  kvůli 
dětem školy, pro které by ta zahrada byla velkým přínosem. Je to dobrý a složitě dosažený 
kompromis a nepřipusťte,  aby byl shozen ze stolu. Tímto návrhem,  aby zahradu získala škola, jsme 
také dokázali, že náš zájem o zahradu není majetkový, ale naším jediným zájmem je skutečně pouze 
zahradu zachovat. 
 
Chceme Vám také sdělit, že velká část veřejnosti, která nás podporuje, se staví nejen  proti likvidaci 
zahrady, ale také  proti politice města jdoucí vstříc zejména úzkým zájmovým skupinám a v mnoha 
případech naprosto proti veřejnému zájmu obyvatel Brna. To čteme v dopisech, které dostáváme. 
Ta zahrada je pouze jedním z případů, které kolem sebe vidíme na mnoha místech města.  Naši petici 
podepsalo již 1427 lidí a další podpisy denně přibývají. Je velmi pravděpodobné, že ještě letos 
dosáhne petice hranice 1900 podpisů a Vy ji budete projednávat. Podporu máme i u odborné 
veřejnosti a petici podepsala již celá řada brněnských architektů, kteří tak projevili také svůj 
nesouhlas se stále častějším "vytěžováním" veřejného prostoru investory, za aktivní podpory města. 
 
Ještě jednou Vás tedy žádáme o podporu  dohody na záchranu zahrady ve vnitrobloku bytových 
domů a alternativního parkování ÚOHS. 

 

S pozdravem Ing. Miroslav Fiurášek, předseda SVJ, Koliště 11 


