
Setkání k parku Na Pláni 
 

Datum konání: 21. 10. 2019 od 17.00 hod  

Místo konání:  Úřad Městské části Praha 5, Štefánikova 13-15,Praha 5  

 

Účastníci:  zástupci spolku Přátelé Malvazinek  

zástupci spolku Za zelené Malvazinky  

cca 15 občanů lokality (nebyla zřízena prezenční listina) 

 

MČ Praha 5:  Bc. Martin Slabý místostarosta,  

Mgr. Naděžda Priečinská, místostarostka  

Ing. Jiří Vejmelka, předseda Výboru životního prostředí  

Bc. Andrea Tvrdková, referent OSP  

Jan Hrabánek, pověřený vedoucí OSP  

 

Toto setkání mělo za cíl sběr dat ke stávající studii „Na Pláni“, a to zejména k její části věnující se 

parku a vyjasnění požadavků obou spolků působících v dané lokalitě. Před setkáním zaslaly spolky 

Přátelé Malvazinek a Za zelené Malvazinky písemná stanoviska k rekultivaci parku Na Pláni. Tyto texty 

využil moderátor setkání pan místostarosta Bc. Slabý k projednání s občany.  

 

Úvodem setkání pan Bc. Slabý všechny přítomné upozornil na skutečnost, že setkání a debata se týká 

pouze části studie „parku“, nikoliv jiných částí studie „Na Pláni“. Částí parku pro toto setkání se 

rozumí místo vyznačené na obrázku bez garáží a bez plánovaných 2 budov. Byla snaha toto vymezení 

všemi stranami po celou dobu setkání respektovat, přes to, že v písemných podkladech obou spolků 

figuruje území ve větším rozsahu, a to včetně garáží, 2 plánovaných terasových budov v parku, 

zamítnuté parkoviště pro školku a S-J cesta vedená kolem školky za stávajícími garážemi.  

 



Paní Mgr. Priečinská, místostarostka a gesční radní pro odbor majetku a investic (nebytové prostory, 

pozemky), na základě prvního vzneseného dotazu, informovala všechny přítomné o problematice 

a stavu výkupu garáží v dané lokalitě. Informovala, že probíhá jednání s majiteli garáží a že v současné 

době dochází k ohodnocení garáží. Poté se omluvila a odešla.  

 

Dále se pak postupovalo dle jednotlivých bodů, které se prolínaly u obou spolků Přátelé Malvazinek 

a Za zelené Malvazinky.  

Bylo domluveno, že u jednotlivých podnětů proběhne hlasování optickou většinou všech přítomných.  

 

Proběhla debata o vyjasnění řešeného území parku. Občané požadovali zadání projektu i pro širší 

území až k hranici pozemků mateřské školky. Tento požadavek byl panem místostarostou Bc. 

Martinem Slabým zamítnut s odkazem na studii „Na Pláni“, kde jako část parku je pouze území viz 

výše uvedené.  

 

 

K jednotlivým bodům podrobněji.  

1. Volný plácek  

 

Jednoduché travnaté hřiště, dále úprava s ohledem na vsakování vody s vlivem na růst trávníku, 

srovnání plochy do roviny, instalace dvou trubek k vložení sloupků pro síť na volejbal. Jedná se 

o vytvoření „městského parku“ na zelené louce. Rovinný plácek by měl zůstat bez jakýchkoli překážek 

a měla by být zachována volná průchodnost a výhledy.  

Shoda všech přítomných  

 

Problém se vyskytl u ohniště a jeho umístění. V Hl. m Praze platí předpisy a jsou vyhrazené lokality 

pro možnost ohnišť´. Na základě hlasování se přítomní vyjádřili, optickou většinou, že ohniště 

požadují. Jeho umístění by mělo být v levém rohu pod svahy, v místě kde je nyní přirozeně vytvořeno 

místní komunitou.  

Hlasování: ANO  

 

Přístřešek pro odložení šatstva umístit mimo plácek. K přístřešku se vrátit po ukončení stavu výkupu 

garáží, záleží na výsledku výkupu. Návrh zřídit uzamykatelný sklad v jedné z odkoupených garáží 

(parc. č. 1592/11) na levé straně poblíž místa, kde bude možno mobilně vytyčit travnaté hřiště na 

volejbal.  

Hlasování: ANO  

 

Do svahu umístit bezpečnou skluzavku na místo bobové dráhy (již vyklouzané místo v SZ rohu plácku 

za stávajícím ohništěm) a doplnit palisádové schody, skluzavka by mohla být k využití po celý rok. 

V případě dostatku prostoru lze ponechat i plánovanou bobovou dráhu.  

Hlasování: ANO  

 

Sever lesíka, v tomto místě doplnit masivní dřevěnou houpačku.  

Hlasování: ANO  

 



Dětské prvky přesunout ze stávajícího umístění do severní části. Zde ovšem také záleží na vzhledu 

těchto prvků, v možnosti přicházejí dvě variantní řešení umístění.  

Hlasování: ANO 4x, ponechat v místě dle studie 1x  

 

Stání sběrného odpadu zachovat dle stávající studie.  

Hlasování: ANO 6x, přemístění NE 3x.  

 

 

2. Cesty  

 

Všude použít odolný povrch, návrh na mlatové cesty s odolným povrchem, aby bylo zajištěno, že 

nebudou vznikat podmáčeniny a výmoly. Projednat s projektantem návrh odolného povrchu cest 

mimo asfalt, beton atd.  

Názor ze strany diskutujících byl využít stávající cesty, které jsou již vytvořené v současné době. 

Strouhy na odvod vody dodělat, dodat více laviček.  

 

Dopravní opatření přesun přechodu pro chodce spolu s osazením retardéry pro zpomalení dopravy, 

a to na jižní stranu v návaznosti na plánovanou cestu. Nově by danou lokalitou měl projíždět autobus 

„minibus“. Stanice autobusu umístěna v blízkosti přechodu. Číslo linky 153.  

 

Zachovat dle stávající studie chodník a parkovací stání při ulici Na Pláni.  

Hlasování: ANO  

 

Padl návrh na rozšíření vozovky v zatáčce ulice K Vodojemu o parkovací pruh pod svahem parku 

eventuálně i o chodník.  

Nehlasováno  

 

Samozřejmostí je nekácet vzrostlé a zdravé stromy, tyto ponechat, vše musí být posouzeno 

arboristou a zajištěny posudky dendrologie. Návrh na dosázení ovocných stromů, ovocný jedlý sad, 

skladba druhů ovocných stromů dle uvážení projektanta, mělo by se však jednat o odolný strom i do 

event. suchého období. Důležitým požadavkem bylo, aby stromy dozrávaly postupně v období celého 

léta např. od třešní po ořechy.  

Představila se odbornice Ing. Běla Bonušová, navržená spolky pro konzultace jedlého sadu, skladby 

druhů, květové louky, keřů apod.  

Hlasování: ANO  

 

Dodat koše na psí exkrementy. Zavedení elektřiny, vody, kanalizace, zřízení WC, klubovny, skladiště 

pro potřeby spolků a šatny pro potřeby sportu se bude detailně projednávat až po odkoupení garáží, 

a to i ve vztahu k umístění přístřešku (viz výše).  

Hlasování: ANO  

 

Na základě tohoto hlasování byl vznesen návrh využít až 4 severní garáže v řadě S-J. Martin Šváb ze 

spolku Přátelé Malvazinek navrhoval využít 1-2 garáže, Běla Vidmarová ze spolku Za zelené 

Malvazinky navrhovala 4 garáže s odůvodněním – viz písemné podklady. 

 



Padl dotaz, jaké stanovisko Městská část Praha 5 zaujme ke stavbě dvou nových domů, navržených 

studií Na Pláni v zatáčce ulice K Vodojemu. Pan místostarosta Bc. Slabý sdělil, že nemá kompetence 

se k tomuto vyjadřovat. Sdělil, že dle jeho názoru, pokud se započne s výstavbou, tak v souladu se 

stávající studií.  

 

Následná debata se rozpoutala na téma, že při rozpracovaném projektu se oba spolky mohou zapojit 

do této tvorby při dílčím představení či seznámení se s projektem. 

 

Jednalo se i o přemístění toalety ve studii, opět přesunout po výkupu garáží.  

 

S dalšími pozemky se bude postupovat dle etap a budou se dotvářet v průběhu doby. Padl zde názor, 

že celé území by se mělo projekčně řešit naráz jako celek až k východní hranici pozemků školky, 

včetně parcely pro parkoviště. Pan Bc. Slabý sdělil, že v případě, že by tomu tak bylo, muselo by se 

čekat na stanovisko územního rozvoje Magistrátu hl. města Prahy.  

Důvod, proč se dělá setkání k parku je ten, aby se stav věci zbytečně neprodlužoval, viz výše uvedené.  

 

Ing. Vejmelka upozornil, že MČP5 bude schvalovat rozpočet cca 20. 12. 2019 a je zájem tyto peníze 

k projektu Na Pláni začlenit do rozpočtu.  

 

Vznikl APEL na Radu městské části, aby co nejdříve vykoupila garáže – OMI  

 

Dalším požadavkem bylo dodat pítko do jižní části parku při ulici K vodojemu, občané byli upozorněni, 

že toto závisí na vodě v parku.  

Hlasování: ANO  

 

Vyhlídková plošina s vlajkou.  

Hlasování: NE  

 

 

Dále pod ovocným sadem žádost o vytvoření louky s lučním kvítím, které naroste, trávník sekat dle 

možností. Nemusí jít o souvislou louku, možnost lučních úseků. Nezakládat záhony.  

Hřiště streetworkout určitě zachovat, ale ne na místě, kde je nyní, místo se bude řešit později, 

v průběhu přípravy PD, návrh umístit místo řady garáží v Z-V směru.  

 

Zřídit veřejné osvětlení, v souladu s návrhem projektanta, doplnění stávajícího stavu osvětlení. 

Elektrická přípojka a přípojka na vodu bude řešena v konceptu celého parku  

 

Zachovat stávající informační tabuli a lavičku k projektu „Stezky Malvazinek“. Projektantovi tuto 

informaci sdělit, tabule s lavičkou byla přidána až po zpracování studie „Na Pláni“.  

 

 

Závěr:  

V současné chvíli jsme absolvovali sběr dat, poté bude dílčí představení projektu a následně dodělání 

projektu.  

 



Zápis ze setkání po odsouhlasení a doplnění všemi stranami bude zveřejněn na webových stránkách 

Městské části Praha 5 v sekci Na Pláni. Jako příloha zápisu budou zveřejněna písemná stanoviska 

spolků Přátelé Malvazinek a Za Zelené Malvazinky zaslaná MČ Praha 5 před tímto setkání.  

 

V současné době se řeší problematika výkupu garáží a očekává se stanovisko nezávislé právní 

kanceláře, týkající se autorských práv ke zpracované studii „Na Pláni“. Stanovisko k dané věci bude 

také zveřejněno dle požadavku spolků na webu městské části v sekci Na Pláni.  

 

Časový harmonogram: zde je nutné dodržet všechny zákonem dané lhůty, dle odhadu by mohl být 

další výstup (veřejné setkání nad projektem ve fázi rozpracovanosti) v horizontu jaro – léto 2020.  

 

Po skončení setkání byl předán kontakt na paní Ing. Bělu Bonušovou, pro případnou spolupráci 

s projektanty ve vztahu k dendrologickým průzkumům, pro konzultace jedlého sadu, skladby druhů, 

květové louky, keřů apod.  

 

Zápis byl připomínkován spolky Přátelé Malvazinek a Za zelené Malvazinky jejich odůvodněné 

připomínky byly zapracovány. 

 

 

Přílohy: 

podněty k setkání od spolku Přátelé Malvazinek 

podněty k setkání od spolku Za zelené Malvazinky 


