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Přátelé Malvazinek z.s.,  IČO 018 84 701 
Souhrnné informace o lokalitě Na Pláni. 

 

ÚVOD: 
Spolek Přátelé Malvazinek dlouhodobě usiluje o záchranu maximálního množství zeleně v lokalitě 

Na Pláni. Zásadním nástrojem této snahy je změna stavebních parcel na veřejnou parkovou zeleň (ZP) a na 
veřejné vybavení (VV). Změny se zástupcům Spolku podařilo vyjednat se zástupci Městské části (MČ) Prahy 
5 v rámci pracovní skupiny pro zadání studie Na Pláni. Na základě této dohody schválilo  19. září 2017 
Zastupitelstvo MČ Prahy 5 podnět ke změně územního plánu a MČ jej předala Magistrátu hl. m. Praha.  

 

 
Stav lokality v roce 2017 – Studie Na Pláni, 10/2017, BREAK POINT s.r.o. 

 

Stručná historie (2006-2017): 
 
Zastupitelstvo MČ Prahy 5 na svém posledním zasedání před volbami v říjnu 2006 schválilo kontroverzní 

projekt výstavby 15 ks čtyř až šestipodlažních 
bytových domů Na Pláni (developer Geosan Sigma 
s.r.o.), na zelených plochách ve stabilizované vilové 
čtvrti v lokalitě Na Pláni. Územní rozhodnutí o 
umístění stavby vydal stavební úřad MČ Praha 5 dne 
9.2.2009.  

Tento záměr vyvolal vlnu občanského nesouhlasu, zvláště 
kvůli hrubému porušení regulace v územním plánu pro zachování 
zeleně. Občané proto podali žalobu na neplatnost územního 
rozhodnutí. Toto územní rozhodnutí bylo zneplatněno u 
Nejvyššího správního soudu dne 6.2. 2013. Navzdory tomu ovšem 
stavebník pokračoval v záměru podle stavebního povolení pro 
první etapu, které zůstalo platné. Bylo vykáceno přes 200 stromů, 
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staveniště bylo obehnáno 3 m vysokým plechovým plotem. 
Z terénu byla odtěžena ornice a deponována na bývalém hřišti.  

Protestující občané následně založili občanské sdružení, 
později zapsaný spolek „Přátelé Malvazinek z.s.“ Díky aktivitě 
členů spolku bylo dosaženo toho, že MČ Prahy 5 v listopadu 2013 
od celého projektu odstoupila kvůli neplnění smluvních závazků 
ze strany stavebníka Geosan Sigma, s.r.o. Plot byl odstraněn 
v únoru 2014, deponie odvezena v listopadu 2018. 

Rozhodování MČ Prahy 5 (která má tyto pozemky patřící Hlavnímu městu Praha svěřeny do správy) 
o budoucnosti lokality Na Pláni bylo na naléhání spolku Přátelé Malvazinek uskutečněno se zapojením co 
nejširší veřejnosti (tzv. participace). Proto MČ Praha 5 vyhlásila dne 23.5.2016 dvoukolovou soutěž o 
urbanisticko-krajinářskou studii Na Pláni (detaily lze nalézt na https://naplani.praha5.cz ). V jejím rámci 
MČ zorganizovala dvě participační jednání s občany (dne 24.2.2016 a 13.9.2016). Převažující názor občanů 
byl pro zachování parkové zeleně, bez jakékoli bytové výstavby. Tehdejší starosta MČ Praha 5 Ing. Klíma 
ovšem na veřejném setkání 13.9.2016 upozornil, že Městská část bude preferovat ekonomické řešení 
s možností část parcel prodat pro bytovou výstavbu. Soutěž byla dne 3.11.2016 vyhodnocena nezávislou 
komisí v souladu s pravidly České komory architektů. 

Vítězný návrh atelieru BREAK 
POINT s.r.o. z druhého kola 
soutěže obsahoval vedle 
zeleného centrálního parku 
také návrh na výstavbu 12 ks 
nízkopodlažních domů, což 
porota vyhodnotila jako 
kompromis mezi požadavky 
MČ a přáními občanů.  
Porota v hodnocení vítězného 

návrhu uvedla: „Otázkou je, zda redukce zástavby bude vnímána jako dostatečná“. 
Pro formulaci zadání Studie území, kterou MČ Praha 5 hodlala objednat u vítězného atelieru 

BreakPoint s.r.o., byla ustavena v prosinci 2016 sedmičlenná pracovní skupina, kde byla dvě místa 
nabídnuta zástupcům spolku Přátelé Malvazinek. Vedení spolku na základě své pravomoci určilo jako své 
zástupce předsedu spolku (RNDr. Martin Lepšík) a člena s odpovídajícím profesním zaměřením (Ing. Martin 
Šváb). Tito zástupci spolku Přátelé Malvazinek se na celkem čtyřech jednáních pracovní skupiny snažili o 
formulaci zadání studie bez bytové výstavby. Předložili vlastní dokumentaci, „nulovou variantu“ – pouze 
park (zeleň parková = ZP) a školka i veřejné vybavení (= VV). 

 
Celé znění viz  https://naplani.praha5.cz/files/Priloha-Nulova_varianta_Na_Plani-Ing_Svab.pdf . 
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Zástupci MČ ovšem bezpodmínečně trvali na omezené bytové výstavbě.  

Kompromisní znění zadání studie, vyjednané na 3. schůzce pracovní skupiny, v sobě obsahovalo 
(v rozporu s většinovým názorem občanů v participačních schůzích) určitou bytovou výstavbu, byť 
redukovaného rozsahu. Zástupci spolku v pracovní skupině proto potřebovali získat mandát od členské 
základny spolku k rozhodnutí, zda souhlasit s kompromisním řešením nebo jej odmítnout (ať už hlasováním 

proti němu či vystoupením z pracovní 
skupiny). Z předchozích 
několikaměsíčních jednání se zástupci 
MČ bylo přitom jasné, že odmítnutí 
kompromisu ze strany spolku Přátelé 
Malvazinek by nemělo za následek 
změnu názoru MČ Praha 5 a ústup od 
bytové výstavby. Navíc by Městskou 
část nic nezavazovalo k tomu, aby 
zachovala všechny vyjednané ústupky 
zmíněné níže. Proto vedení spolku 
vyhlásilo v červnu 2017 v časové tísni 
elektronický průzkum názorů členů, 
aby se ověřil mandát dvou zástupců 
spolku v pracovní skupině před 
čtvrtým jednáním. Z celkem 57 členů 

spolku se vyjádřila nadpoloviční většina (32). Převážná většina hlasujících členů spolku souhlasila s 
kompromisním návrhem zadání studie (PRO 26, PROTI 5, ZDRŽEL SE 1).  
Na poslední čtvrté schůzce pracovní skupiny dne 21.6.2017 byl kompromisní text zadání studie všemi sedmi 
členy schválen, viz https://naplani.praha5.cz/files/NAPLANI_Zadání_studie_21_6_2017_final.pdf . 

Studie byla dokončena v 10/2017. Situace viz (příloha č. 2). 
Celé znění Studie viz  https://naplani.praha5.cz/files/Na_Plani_Studie_Break_Point_sro.pdf . 
 

Zástupcům spolku Přátelé Malvazinek se v zájmu místních občanů podařilo vyjednáváním se zástupci 
MČ Praha 5 dosáhnout v zadání Studie a v podnětu ke změně územního plánu (ÚP) těchto úprav: 

1) redukce počtu řadových domků západně od školky z 8 ks na 7 ks. 
2) záchrana zrekonstruovaného schodiště mezi ulicemi Na Pláni a K vodojemu posunutím dvou 

zamýšlených terasových domů, s příslibem rozšíření parku v případě další redukce této výstavby. 
3) zrušení jednoho domu východně od školky ve prospěch parkoviště pro školku (t.j. VV místo parcely 

OB, p.č. 1592/2). 
4) výškové omezení výstavby. 
5) možnost výkupu soukromé parcely (p.č. 1592/3, vedle parkoviště) s následným rozšířením ZP 
6) zástupci spolku podpořili možnost výkupu soukromých nepoužívaných budov řadových garáží, po 

jejichž demolici by se rozšířil park – ZP. 
7) podpořili zřízení hřiště školky na části stavební parcely (1593/2) u ulice K vodojemu (plocha VV) 
8) navrhli zřízení parkovacích stání podél ulice Na Pláni 
9) navrhli alternativní řešení plochy náměstí před hřbitovem se zachováním trojúhelníku zeleně. Toto 

rozhodnutí je však v kompetenci vlastníka pozemku před hřbitovem, tedy Hl. m. Prahy a správců sítí 
a komunikací. MČ Praha 5 nemá toto území svěřeno do správy. 

10) Na 15. zasedání Výboru územního rozvoje 5. 9. 2017 byl přijat návrh spolku Přátelé Malvazinek na 
rozšíření plochy ZP v podnětu ke změně ÚP o svahy u školky a na zahrnutí parkoviště školky do 
ploch VV. 

11) MČ Praha 5 podala v září 2017 na Magistrát hl. m. Prahy podnět ke změně územního plánu, který 
v souladu s kompromisní studií území mění stávající stavební parcely na parkovou zeleň (ZP) a 
veřejné vybavení (VV) a v případě výstavby stanovuje její limity (OB-D). Výkresová část podnětu viz 
(příloha č. 1). Celé znění viz   https://naplani.praha5.cz , Soutěž – Dokumenty. 

12) Tento postup též podpořila petice, podepsaná 226 občany během června 2017. Viz (příloha č.3 ), a  
https://www.praha5.cz/ochrana-parku-na-plani/ .   



Přátelé Malvazinek z.s. . Informace o lokalitě Na Pláni       20. 3.. 2019 

 
4 (17) 

 

Petice byla podána na MČ Praha 5 a na Magistrát hl. m. Prahy v červenci 2017. Na petici odpověděl 
16.8.2017 starosta Ing. Pavel Richter viz (příloha č. 4) a rovněž radní pro územní rozvoj Magistrátu 
hl. m. Prahy Mgr. Petra Kolínská, dne 24.8.2017 viz (příloha č. 5). Podnět nyní úspěšně prochází 
schvalovacími procesy na Magistrátu hl. m. Prahy. 
 
 

Současný stav (od ledna 2018 až do března 2019): 
 
Vznik spolku Za zelené Malvazinky z.s. 
 

Několik členů spolku Přátelé Malvazinek, bydlících v přímém sousedství plánované bytové výstavby, 
navržené ve schválené studii, se nedokázalo smířit s vyjednaným kompromisním řešením a žádalo o tvrdý 
postup proti zodpovědným radním / zastupitelům MČ Prahy 5 s cílem zrušení studie a zamezení jakékoli 
výstavbě v lokalitě. Na podporu tohoto názoru vypracovali petici, kterou předložil pan Smažík k nahlédnutí 
na 2. schůzi pracovní skupiny 10.3.2017, které se účastnil jako host. Podpisy pod peticí však nebylo možné 
ověřit, protože podpisové archy nebyly nikdy zveřejněny a podle dostupných informací petice nebyla ani 
oficiálně podána. Další petice vznikla v 09/2017, na webových stránkách MČ Praha 5 není rovněž uvedena 
v seznamu přijatých petic. 

Tato skupina založila vlastní spolek Za zelené Malvazinky z.s., který byl do spolkového rejstříku 
zapsán 14.3.2018, IČO 069 12 648, Výbor: Běla Vidmarová, Petr Smažík, Petr Vidmar. Tento spolek se snaží 
své názory prosazovat radikálním způsobem, bohužel včetně veřejného zkresleného nebo nepravdivého 
očerňování spolku Přátelé Malvazinek, zpochybňováním participačního procesu /což bylo odmítnuto 
ombudsmanem ČR, viz (příloha č. 6)/, zpochybňováním práce poroty i pracovní skupiny, atd. Vyjádření 
spolku Přátelé Malvazinek k těmto slovním útokům, které jsou šířeny pomocí hromadných mailů i 
facebukového profilu spolku Za zelené Malvazinky, bude značně obsáhlé. Včetně příloh bude určeno 
zainteresovaným osobám, případně bude k nahlédnutí u předsedkyně spolku Přátelé Malvazinek. 
 
Aktivity spolku Přátelé Malvazinek, z.s. 
 

Současné aktivity spolku Přátelé Malvazinek, se zaměřují na ochranu zeleně v lokalitě Malvazinek a 
organizování aktivit občanské společnosti. 
 
Současný stav a budoucnost rekultivace lokality Na Pláni: 
 

1) Po pětiletém vyjednávání výboru spolku Přátelé Malvazinek se zástupci MČ Praha 5 byla odvezena 
hromada deponované zeminy z budoucího travnatého hřiště Na Pláni (dne 27. listopadu 2018). 

2) Pokud by se v dalších jednáních podařilo změnit názor vedení MČ Praha 5 na rozsah bytové 
výstavby, navržené ve zpracované studii území, bude spolek Přátelé Malvazinek z.s. usilovat o 
doplnění podaného podnětu na změnu ÚP o takto získané plochy ve prospěch zeleně a veřejného 
vybavení. 

3) V rozpočtu MČ Praha 5 jsou pro rok 2019 a 2020 vyčleněny částky pro projektové a přípravné práce 
a na rekultivaci území.  
Přátelé Malvazinek předpokládají, že k tvorbě přípravné a realizační dokumentace na rekultivaci 
území Na Pláni bude opět přizvána veřejnost. Členové spolku budou veřejné projednávání 
prosazovat a jsou připraveni přispět svými názory. 

4) V jednání s MČ Praha 5 je výkup zchátralých budov řadových garáží. V jednání je i rozdělení 
stavební parcely 1593/2 pro zřízení hřiště školky.  

5) Nepodařilo se vykoupení stavební parcely č. 1592/3 vedle budoucího parkoviště školky, kterou 
mezitím developer prodal soukromníkovi. 

 
Další činnosti spolku: 
 
6) Pořádání tradičních akcí pro děti i dospělé (Ukliďme Česko, Den dětí, Zažít město jinak) v lokalitě Na 

Pláni. 
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7) Snaha o záchranu zeleně v lokalitě Na Loužku. Více viz   
https://www.pratelemalvazinek.cz/vystavba-na-louzku     
https://www.pratelemalvazinek.cz/vystavba-na-louzku2   

8) Projekt a realizace sportovních a kulturně-historických stezek “Malvazinky v pohybu”,
 https://www.stezkymalvazinky.cz/  
  

Shrnutí: 
 

Výbor spolku Přátelé Malvazinek a členové pracovní skupiny konstatují, že díky participačnímu 
procesu a následným jednáním se postupně naplňuje základní cíl spolku Přátelé Malvazinek, z.s., tedy 
zachování a ochrana zeleně v co největší části lokality Na Pláni.   
 
 
Přílohy k textu: 
1. Podklady BREAK POINT s.r.o. z 31.8.2017 pro podnět MČ Praha 5 ke změně územního plánu. 
2. Studie BREAKPOINT s.r.o. z 10/2017 – Situace. 
3. Petice na podporu změny ÚP, text + příloha, 06/2017. 
4. Odpověď starosty Prahy 5 Ing. Pavla Richtera na petici, 16.8.2017. 
5. Odpověď radní pro územní rozvoj Magistrátu hl.m. Prahy Mgr. Petry Kolínské na petici, 24.8.2017. 
6. Vyjádření ombudsmana ČR k podnětu spolku Za zelené Malvazinky, 20.8.2018. 
 
Prameny: 
Webové stránky MČ Praha 5, archivy členů spolku. 
 
  
Podepsáni: 
Výbor spolku Přátelé Malvazinek z.s. 
RNDr. Martin Lepšík, Ph.D. – bývalý předseda spolku Přátelé Malvazinek a člen pracovní skupiny 
Ing. Martin Šváb – člen spolku Přátelé Malvazinek a člen pracovní skupiny 
 
Na Malvazinkách, březen 2019 
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Příloha č. 1 : 
Podklad ke změně územního plánu – Návrh funkčních ploch. 
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Příloha č. 1 : 
Podklad pro podnět ke změně územního plánu – Katastr + plochy. 
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Příloha č. 2 : 
Studie BREAK POINT s.r.o., 10/2017, Situace. 
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Příloha č. 3 : 
Petice na podporu změny Územního plánu z 06/2017. 
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Příloha č. 3 : 
Petice na podporu změny Územního plánu z 06/2017, doplňující argumentace. 
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Příloha č. 4 : 
Odpověď na Petici za ochranu parku Na Pláni,  
od starosty MČ Praha 5 Ing. Pavla Richtera, 16.8.2017. 
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Příloha č. 5 : 
Odpověď na Petici za ochranu parku Na Pláni,  
od radní pro územní rozvoj Magistrátu hl.m. Prahy Mgr. Petry Kolínské, 24.8.2017, (str.1). 
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Příloha č. 5 : 
Odpověď na Petici za ochranu parku Na Pláni,  
od radní pro územní rozvoj Magistrátu hl.m. Prahy Mgr. Petry Kolínské, 24.8.2017, (str.2). 
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Příloha č. 6 : 
Vyjádření ombudsmana ČR k podnětu spolku Za zelené Malvazinky, 20.8.2018, (str.1). 
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Příloha č. 6 : 
Vyjádření ombudsmana ČR k podnětu spolku Za zelené Malvazinky, 20.8.2018, (str.2). 
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Příloha č. 6 : 
Vyjádření ombudsmana ČR k podnětu spolku Za zelené Malvazinky, 20.8.2018, (str.3). 
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Příloha č. 6 : 
Vyjádření ombudsmana ČR k podnětu spolku Za zelené Malvazinky, 20.8.2018, (str.4). 
 
 

 


