
PETICE „LÍŠEŇ PODLE OBČANŮ“ 

VÝSTAVBA VÝŠKOVÝCH DOMŮ V
LOKALITĚ NOVOLÍŠEŇSKÁ – KUBELÍKOVA
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona čís. 85/ 1990 Sb o právu petičním 

Adresát petice: Primátor Statuárního města Brna 
Rada města Brna 
Zastupitelstvo města Brna 

My, níže podepsaní občané města Brna, prostřednictvím této petice žádáme,
aby vedení Statutárního města Brna POŽADOVALO A HÁJILO v  lokalitě 
NOVOLÍŠEŇSKÁ – KUBELÍKOVA (pole pod zast. MHD Molákova):

• maximálně čtyřpodlažní výstavbu bytových či multifunkčních domů v
horní části pozemku u ulice Novolíšeňská,

• rodinné domy v dolní části pozemku u ulice Kubelíkova, 
• řešení lokality jako celku ve všech případech, nikoliv selektování na 

stavební části (domy). Takové řešení poskytne jasný obraz o výstavbě, 
řešení veřejné infrastruktury, zeleně a vlivu na ŽP, 

• pokrytí, a to v plné míře ze strany developera, potřeb veřejné 
infrastruktury (dopravní, technické a občanského vybavení) nové 
výstavby, a to uzavřením plánovací smlouvy mezi Statutárním městem
Brnem a developerem,

a PROSAZOVALO tyto požadavky ve všech SPRÁVNÍCH, SMLUVNÍCH A 
POVOLOVACÍCH ŘÍZENÍ a v případě jejich nedodržení vydalo nesouhlasné 
stanovisko s výstavbou.

Děkujeme za podporu a zájem o náš domov, naši Líšeň. 

Za petiční výbor : 
• Bc.  Fischerová  Andrea,  Františky  Skaunicové  8,  Brno  -  členka  výboru  a
jmenovaná jako zástupce pro jednání se státními orgány a jinými organizacemi,
• Dražanová  Silvie,  Šimáčkova  139,  Brno  -  členka  výboru  jmenovaná  jako
zástupce pro jednání se státními orgány  a jinými organizacemi,
• Ing. Leoš Janíček, Kubelíkova 71, Brno - člen petičního výboru,
• Libor Cikrle, Kubelíkova 47, Brno - člen petičního výboru, 
• Pavel Zouhar, Kubelíkova 5, Brno – člen petičního výboru. 

Kontakt: Líšeňský spolek pro pohodu bydlení, z.s., IČ: 05082498, Brno–Líšeň 361
e-mail: lisen-pohodabydleni@gmail.com



PODPISOVÝ ARCH K PETICI 
Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně 
v těsné blízkosti tohoto podpisového archu. Dle §4 zák. s. 85/1990 Sb., 
o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká
PETICE „LÍŠEŇ DLE OBČANŮ“ 
VÝSTAVBA VÝŠKOVÝCH DOMŮ V LOKALITĚ NOVOLÍŠEŇSKÁ – KUBELÍKOVA

Za petiční výbor : 
• Bc.  Fischerová  Andrea,  Františky  Skaunicové  8,  Brno  -  členka  výboru  a

jmenovaná jako zástupce pro jednání se státními orgány a jinými organizacemi,
• Dražanová Silvie, Šimáčkova 139, Brno - členka výboru jmenovaná jako zástupce

pro jednání se státními orgány a jinými organizacemi.

Kontakt: Líšeňský spolek pro pohodu bydlení, z.s., IČ: 05082498, Brno – Líšeň 361
e-mail: lisen-pohodabydleni@gmail.com

Občan svým podpisem potvrzuje seznámení se s obsahem petice a souhlas s ní a
prohlašuje, že je starší 18 let. 
Jméno a příjmení Trvalé bydliště Podpis E-mail 

Svým podpisem současně souhlasím se zpracováním a shromažďováním osobních
údajů dle zákona a zadáním e-mailové adresy souhlasím se zasíláním informací v
této věci. 


