PETICE

proti usnesení
občanů
StaréLíšně
Radyměstské
částiBrno-Líšeň
ze
-,,Navýšení
dne 4.4.2gL2č.V|.33/27ool5
|PPAreá|bydtení
Chme|nice,,
a protivydáníúzemního
rozhodnutí
č.495 ze dne

L4.7.2ot1' čj.M ct|sEN073L4| zoLLl 27ool Po M
práva svobod
d|eč|'18 Listinyzák|adních
a zákonač.85/1990Sb.,o právupetičním

Adresátpetice:

Zastupite|stvo
městské
částiBrno.Líšeň,
Jírova2,628 00 Brno

Navědomí:

Zastupitelstvoměsta Brno, Dominikdnskénóm. 196/1.,60167 Brno
Sídlo veřejného ochrónce

práv, Brno, Údolní j9,

PsČ 602 00

My, nížepodepsaní občanéStaré Líšně,zásadně nesouhlasímes usnesenímRady městské části Brno-Líšeň
ze dne 4.4.20tz, kterým by|o vydáno souhlasnéstanovisko k žádostilng. Petra odehnala k nav'ýšení
indexu
|PP (index pod|ažníp|ochy}z hodnoty 0,4 na hodnotu 0,9 v |oka|itěChme|nice - Markovičova.
Toto souhIasné
stanoviskoby|o Radou městskéčástiBrno-Líšeň
vydáno za ne zce|atransparentních
oko|ností.
Jak ze strany stavebníkomise, tak ze strany odpovědnýchpracovníků
odboru územníhorozvojea výstavby
ÚruČgrno.tíšeň,
došlok závažnýmpochybením.Neby|arespektovánap|atná urbanistickástudie předmětné
|oka|ity,ani dopravnístudiea doporučení
RMČz roku 2009,Žádnýz členůstavebníkomise ani odpovědných
pracovníků
oURV Brno-Líšeň
neupozorniIna faktickýstavjasně vyplývající
z předIoŽené
dokumentacea to, že
navýšení
indexuna požadovanouhodnotu umožnízvýšení
počtubytovýchjednotekz 8 na 16, anižby by|brán
V potaz dopad tétozměny na ob|astdopravyi Životníhoprostředív loka|itě.
Požadovanáhodnota indexu 0,9 odpovídáhustě zastavěnémuúzemísíd|ištního
typu, niko|ivvšak|okalitěse
staršízástavbou rodinných domů' Navýšeníindexu na hodnotu 0,9 můžebýt do budoucna nebezpečným
precedentempro ce|ouobIastStaréLíšně,
kde takto vysokáhodnotaindexudoposud neby|anikde up|atněna.
Č|enovéRady městskéčásti Brno-Líšeň,
kteří vydali k požadovanézměně své souh|asnéstanovisko,do
dnešníhodne nedokáza|iobčanůmvysvětlit,v čemspočíváveřejný zájem učiněnýjejich rozhodnutím,byť
k tomu by|iopakovaněvyzýváni.Jejichpřístupnás utvrzujev tom, žepožadovanázměna směrnéčástiÚPmB
(navýšení
pouze ve prospěchkonkrétní
indexu lPP) by|aprovedenajako k|ientelistická,
osoby čiskupinyosob.
Dá|e také nesouh|asímes vydáním územníhorozhodnutíč.495 ze dne 14.7.2011.V rámci územníhořízení
doš|o ze strany odboru územníhorozvoje a uýstavby ÚtvtČ grno-tíšeň(Stavební úřad Brno-Líšeň)
pochybeníma porušením
k nás|edujícím
stavebníhozákonač.183/2005
Sb.,v platnémznění:
c Nebvla respektovánaurbanistickástudie předmětné|okalitv,místo4 řadových rodinnýchdomů se zahradou
by|apovo|enazměna na dva monob|okybytouýchdomů
r Nebv|o respektovánousneseníRMČ Brno-Líšeň
ze dne 14. 1. 2009, kteréschváli|odopravnístudii loka|itv
po investorovi neby| vyžadován žádný podí| na vybudování komunikace a
ChmeInice-Markovičova'
infrastruktury
r Bvl porušens87 odst.2. |nformaceo záměru v územímě|a b'it vyvěšenana vhodnémveřejně přístupném
místě u stavby nebo pozemku, na nichžse má záměr uskutečnit,k čemužnikdy nedoš|oa dodrženítéto
povinnostinebyloze stranyStavebníhoúřaduBrno-Líšeň
vyžadováno.
o Územní rozhodnutívůbec neřeši|ozpůsob,iakým investor - žadate| zaiistíveřeiná parkovacímístauvnitř
uzavřenéhosoukroméhoobiektu. Po právní i faktickéstránce věci je nap|něnítéto podmínky značně
probIematické.

Touto peticí chceme vyjádřit svůj občanský,respektiveveřejný zájem, ktený jako občanéLíšněmáme, a
vyzýlvámetímto představite|e městskéčásti,zvo|enéobčanyLíšněve vo|bách, aby tento zájem cti|i a v p|ném
rozsahurespektovali.

požadujeme:
z výšeuvedenýchdůvodů
1. RevokaciusneseníRMč Brno - Líšeňze dne 4.4.2otz, kterým by|o vyhověno lng. Odehna|ovinavýšení
indexu |PP z o,4 na o9. Tato změnasměrnéčástiÚPmB byla provedenapouze v zájmu
soukromého
investora,niko|ivvšakv zájmuveřejném.
z. Rych|édobudovánípropojenísi|nicChmelnice. Markovičova,aťjiž z prostředkůveřejnýchnebo
z prostředkůinvestorův danémúzemí.
Jinak bezprostředněhrozídopravníkolaps v ce|éloka|itě,
masívní
vrýstavbou
způsobený
vícenež50 bytovýchjednotek.
pochybnostio její
3. Výraznoupersonálníobměnustavebníkomisepři Mč Brno . Líšeň,
máme závažné
nezávislostii odbornézpůsobiIosti.
4. Respektování
a dodržování
veškerýchzávaznýchdokumentůa doporučení,
schvá|enýchna úrovni
ZMčBrno. Líšeň,ve všechstavebněúzemních
řízeních
v rámci městskéčástiBrno. Líšeň.
5. Aby byIprimárněze stranyodpovědnýchosob městskéčástiBrno - Líšeň
v rámcistavebněúzemních
řízenís|edovánzájemveřejný,nikolivjen zájemsoukromýchinvestorů.
V Brně,dne28.5.2012
výbor:
PetičnÍ

I n g .R a d e kN e u ž i |C,h m e l n i c e4 5 , B r n o
Chme|nice45, Brno
Ing'JitkaNeuži|ová,

lng' LukášDřínovský,
Chme|nice59, Brno
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Mgr. KateřinaKrejčiříková,
Chme|nice47, Brno

lng.PetrMihula,Chmelnice
49, Brno
MUDr.HanaMíhu|ová,
Chmelnice
49, Brn
lng.PetrBaný,Chmelnice
10,Brno
Mgr'JanaBaná,Chme|nice
10,Brno
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