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Vážený pan

Sdělení k petici „Nesouhlas s velkým altánem a jeho umístěním v přírodní zahradě za domem
Koliště 11“
Vážený pane

,

jako zástupce petičního výboru petice, která byla Úřadu městské části Brno-střed (dále jen „Úřad“)
doručena dne 08.06.2018, nesouhlasíte s plánovanou zástavbou zadní části zahrady u Vašeho domu
ve vnitrobloku Koliště-Kpt. Jaroše, na parcele č. 3630, k.ú. Černá pole (dále jen „pozemek“), v
majetku města. Jako důvod uvádíte, že stavba má velké rozměry, nehodí se do tohoto prostředí a
poruší přírodní charakter zahrady, který je velmi ceněný.
Ke shora uvedenému sdělujeme, že ve Vámi zmiňované věci proběhlo dne 11. června 2018 jednání
s obyvateli bytového domu Koliště 11, na kterém paní místostarostka Flamiková a pan tajemník
Štika vyjasnili všechny okolnosti a uvedli skutečnosti vztahující se k uvedené věci. Z jednání
vyplynulo, že vlastnící zahrady prioritně usilují o zachování zahrady a možnost jejího plného
využívání obyvateli sousedících domů. Vlastník zahrady nechce provádět na zahradě žádné úpravy
či stavby, ani k tomuto dávat souhlas bez projednání a souhlasu uživatelů zahrady. Výsledkem
společného jednání je vzájemná dohoda, že zahrada zůstane dále zachována v současné podobě.
Pro úplnost uvádím, že Stavební úřad, Odbor investiční a správy bytových domů, jenž má tento
pozemek ve správě, ani Odbor životního prostředí, jenž zabezpečuje údržbu tohoto pozemku,
neevidují žádné podání (žádost či stížnost) nebo vydané kladné stanovisko k případným úpravám či
změně využití tohoto pozemku.

-2Dovolujeme si Vás také informovat, že Rada městské části Brno-střed navrhuje zařazení nové
lokality s názvem „Koliště č.o. 11 – vnitroblok“, pozemek p.č. 3630 v k.ú. Černá Pole o výměře 447
m2, do přílohy obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007, o ochraně zeleně
v městě Brně, v platném znění, která obsahuje seznam nejvýznamnějších ploch zeleně v městě
Brně.
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