JUDr. Petr Šulc
Vodova 107
612 00 Brno

V Brně dne 10. prosince 2014

Vážená paní magistro,
obdrželi jsme Váš otevřený dopis panu senátoru Ing. Janu Velebovi ze dne 13. listopadu t.r. ve věci jeho
návštěvy Unie neslyšících Brno (dále jen „UNB“) a dalších přítomných komunit sluchově postižených
občanů.
Na základě obsahu tohoto dopisu proběhlo mezi jednotlivými zástupci níže uvedených komunit
neslyšících jednání o Vašem zájmu, aby věci nemovité, uvedené na LV č. 3713, vedeného
u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, a to budova
č.p. 1391, situovaná na pozemku parc. č. 3262 – zastavěná plocha a nádvoří, dále pozemky
parc. č. 3262 – zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 3263 – zahrada, to vše v k.ú. Královo Pole,
byly užívány osobami sluchově postiženými, tedy i členy Unie neslyšících Brno.
Jednání proběhla ve dnech 27. 11. 2014 a 3. 12. 2014 za účasti:










Unie neslyšících Brno, zastoupená panem Žambochem,
Moravské kavárny neslyšících, zastoupená panem Mundokem,
Sportovního klubu neslyšících, zastoupeného paní Borovičkovou,
Trojrozměr(u), zastoupeného panem Klofáčem a panem Miličem,
pana Hájka, osobně,
České unie neslyšících, zastoupené panem Podsedníkem,
HELP-nedoslýchavých, zastoupená panem Vyhlídalem,
Klubu mladých neslyšících, AWIFILM, zastoupeného panem Gavelčíkem,
Florbalového klubu Snakes, zastoupeného panem Bednaříkem,

a bylo přijato všemi tento závěr:
uvedené komunity neslyšících mají dlouhodobě trvalý zájem o využívání shora specifikovaných
nemovitých věcí, dále uváděných jako budova na ulici Vodova 35, 612 00 Brno s pozemky. Doposud
většina z nich musí užívat jiné náhradní prostory za vysokých finančních výdajů, neboť přístup do
budovy Vodova 35, Brno je jim znemožněn. Tento stav přetrvává dlouhá léta, byť tato budova byla na
počátku minulého století postavena neslyšícími v Brně za jejich finanční prostředky a pro jejich potřeby.
Za tímto účelem se shodli a pověřují pana JUDr. Petra Šulce, Vodova 107, 612 00 Brno, aby vstoupil
v jednání se Svazem neslyšících a nedoslýchavých v ČR, dále jen „SNN v ČR“, a společně podrobně
specifikují sdělení SNN v ČR ve věci „otevření objektu všem osobám se sluchovým postižením“, jak se
v dopisu uvádí.

UNB v této věci opakovaně iniciovala schůzku se SNN v ČR, konkrétně s panem Paurem, naposledy byl
s ním dohodnut termín setkání na 23. 10. 2014 v sídle SNN v ČR. Tento termín byl panem Paurem 2
dny před uskutečněním schůzky zrušen.
Věříme, vážená paní magistro, že existuje prostor pro smírné řešení jak ve věci užívání budovy,
které deklarujete, tak i ve věci vlastnických vztahů, které neuplatňuje UNB, jak, nejspíš omylem,
v dopisu uvádíte, ale uplatňují neslyšící v Brně, kam vlastnické právo vždy patřilo a dle našeho názoru
logicky i právně patří.
Dovolujeme si proto Vám zdvořile navrhnout jednání v Praze nebo v Brně, dle Vašeho výběru,
v co nejkratším termínu a dohodnout tak podmínky užívání a správy objektu Vodova 35, Brno.

S přátelským pozdravem a přáním všeho dobrého

JUDr. Petr Šulc

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR
vážená paní
Mgr. Šárka Prokopiusová,
prezidentka svazu
Karlínské náměstí 12
186 03 Praha 8

Svatopluk Žamboch

