
P E T I C E

Za změnu lokality parkovacího domu Purkyňova

Vedení  města  Brna  chce  vykácet  minimálně  147  vzrostlých  stromů  a  místo  nich  na  zelených
plochách podél  ulice Purkyňova (mezi  Herčíkovou a Červinkovou,  pozemky s  parc.  č.  4706/1,
4704/2,  4705/2,  4705/1,  4704/1,  4703/3,  4702, 4700 a sousední  v  k.ú.  Královo Pole [611484])
postavit 17 metrů vysoký parkovací dům (cca 6patrový panelák) a venkovní parkoviště – celkem
pro 530 aut (více jak 8300 m2 asfaltu a betonu). Vhodná lokalita pro tuto stavbu je např. ve 450 m
vzdáleném oku sjezdu Hradecké ulice nebo za konečnou tramvaje č. 12 v Technologickém parku.

My, níže podepsaní, žádáme vedení města Brna, aby stavbu realizovalo v jiné lokalitě a na výše
uvedeném území vybudovalo park nebo lesopark, dětské hřiště, případně i oficiální psí výběh.

Petici sestavil a s orgány jedná: JUDr. Petr Šulc, Červinkova 7, 612 00 Brno.

# Jméno a příjmení Bydliště Podpis



P E T I C E

Za změnu lokality parkovacího domu Purkyňova

Vedení  města  Brna  chce  vykácet  minimálně  147  vzrostlých  stromů  a  místo  nich  na  zelených
plochách podél  ulice Purkyňova (mezi  Herčíkovou a Červinkovou,  pozemky s  parc.  č.  4706/1,
4704/2,  4705/2,  4705/1,  4704/1,  4703/3,  4702, 4700 a sousední  v  k.ú.  Královo Pole [611484])
postavit 17 metrů vysoký parkovací dům (cca 6patrový panelák) a venkovní parkoviště – celkem
pro 530 aut (více jak 8300 m2 asfaltu a betonu). Vhodná lokalita pro tuto stavbu je např. ve 450 m
vzdáleném oku sjezdu Hradecké ulice nebo za konečnou tramvaje č. 12 v Technologickém parku.

My, níže podepsaní, žádáme vedení města Brna, aby stavbu realizovalo v jiné lokalitě a na výše
uvedeném území vybudovalo park nebo lesopark, dětské hřiště, případně i oficiální psí výběh.

Petici sestavil a s orgány jedná: JUDr. Petr Šulc, Červinkova 7, 612 00 Brno.

# Jméno a příjmení Bydliště Podpis


