
Zastupitelstvo MČ Praha 5, dne 5.11.2019, příspěvek k lokalitě Na Pláni – M. Šváb. 
 
Vážení zastupitelé, dámy a pánové. 
Jmenuji se Martin Šváb, vystupuji zde jménem spolku Přátelé Malvazinek, jehož jsem členem, 
v lokalitě bydlím. 
 
Můj příspěvek se týká rozsahu projektu Parku Na Pláni. 
 

Dne 21.10.2019 se uskutečnilo na pozvání pana místostarosty Slabého setkání 
s občany, věnované sběru názorů občanů k zadání projektu pro realizaci parku. Díky za to. 

 
Rozsah projektovaného území pan Slabý vymezil výkresem ze Studie, který je označen 

„Park – detail“. Tento výkres neobsahuje plochy s řadovými garážemi, se zelenými svahy nad 
nimi a se zamýšlenou cestou po východním okraji pozemků školky od ulice K vodojemu do 
ulice Na Pláni. 

Opakované žádosti, aby projektované území obsahovalo celou oblast parkové zeleně, 
pan Slabý zamítl. Odůvodnil to potřebou nespecifikovaných souhlasů Magistrátu, čímž by se 
vše zdrželo. 
 

My se naopak domníváme, že projekt má obsahovat celé území podle výkresu „Park 
– soulad s ÚPN“. Koordinací s projektem hřiště školky (poloha oplocení) a se záměry na 
přilehlých pozemcích k parku (doprava v ulici K vodojemu a Na Pláni, chodníky, parkoviště) a 
na parcelách uvolněných demolicí garáží, by se naopak získal ucelený smysluplný projekt. A to 
bez dodatečných nákladů na řešení kolizí a bez ztrát času.  

Realizace by pak mohla probíhat po etapách. 
Na základě vyjádření paní architektky Hamanové na červnovém zastupitelstvu jsme 

přesvědčeni, že na všech těchto dotčených pozemcích, které má MČ Praha 5 ve správě, může 
Praha 5 zřídit např. zeleň, a to i na nynějších stavebních parcelách. Není třeba čekat na 
schválení změny územního plánu, která je v běhu. 
 

V písemném Stanovisku spolku Přátelé Malvazinek podrobně zdůvodňujeme výhody 
řešení celého území v jednom projektu. 
 

Domníváme se, že stejně, jako se paní starostka snaží jednáním se sousedními 
městskými částmi koordinovat velké infrastrukturní stavby, měla by Městská část Praha 5 
umět uvnitř koordinovat záměry jednotlivých svých útvarů. 
 
Ptám se paní starostky Zajíčkové:  
1. Měl by být projekt parku Na Pláni koordinován se záměry na sousedních pozemcích? 
2. Upustí Praha 5 od stavby navržených dvou terasových domů na parcele č. 1591 
v parku? 
 
Dotaz na školství:  
3. Co bude na parcele č. 1592/2, když ne parkoviště pro školku? 
 
Dotaz na pana místostarostu Slabého:  



4. Zvážíte přece jen zvětšení rozsahu projektu parku podle výkresu „Park – soulad 
s ÚPN“? 
 
Žádám zdvořile i o písemnou odpověď na otázky č. 1 až 4. 
 
Děkuji za pozornost. 
 
Ing. Martin Šváb 
Xaveriova 33, 150 00 Praha 5 
602132575, martin.svab@iol.cz  
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