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 V Brně dne 19. 3. 2018 
 

PETICE 

 „Na podporu vybudování černovického centra“ 
Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním 

 

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme, aby bylo vybudováno centrum naší 

městské části v přirozeném středu Černovic v parku Řehořova. 

Chceme, aby centrum bylo využito pro rozvoj veřejného života v městské části, jako místo pro 

důstojné setkávání, kulturní, sportovní a společenské vyžití obyvatel Černovic. 

Chceme, aby výsledná podoba centra vzešla z veřejných debat s černovickými občany a 

otevřené urbanistické soutěže. 

 

ZDŮVODNĚNÍ: 

Městské části Černovice v současné době chybí přirozený střed, který by plnil funkci návsi či 

náměstí. Veřejný prostor tohoto typu podporuje upevňování sociálních vazeb, vytváří pocit 

sounáležitosti a rozvíjí vztah občanů k místu, kde žijí.  

V naší městské části chybí prostranství, kde se dá nerušeně posedět s dostupností alespoň 

základních služeb, jako je občerstvení či toalety, a kde je zároveň možné kulturní či sportovní 

vyžití pro širokou veřejnost bez omezení věku. 

Domníváme se, že park Řehořova je pro vznik tohoto místa ideálním, což prokázala návštěvnost 

a oblíbenost zde pořádaných akcí (jarmarky, dětské dny atp.).  

Děkujeme za vaši podporu. 

 

Petiční výbor ve složení: 

Ing. Ladislav Kotík, Havraní 18, 618 00 Brno 

Ing. et Ing. Daniel Smrček, Jiránkova 13, 618 00 Brno 

Mgr. Jitka Silárszká, Charbulova 188, 618 00 Brno 

Ing. Miroslav Jursa, Ferrerova 12, 618 00 Brno 

Petiční výbor zastupuje Ing. et Ing. Daniel Smrček, Jiránkova 13, Brno. 

 



Podpisový arch k petici 
  

Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto 
podpisového archu. 
Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká petice „Na 
podporu vybudování černovického centra“. 
 

 „Na podporu vybudování černovického centra“ 
 

Za petiční výbor: 

Ing. et Ing. Daniel Smrček, Jiránkova 13, Brno, jako osoba oprávněná jednat za petiční výbor ve 

styku s příslušnými orgány. 

 

Jméno a příjmení (čitelně) Bydliště (ulice a číslo) Podpis 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 


