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V Praze dne 1.4.2021 
 

 

Připomínky spolku Přátelé Malvazinek z.s. ke studii parku Na Pláni - Atelier Hajný, 
ze dne 17.3.2021, která byla veřejně online prezentována 15.3.2021 MČ Praha 5 

 
 
 Studie parku je dopracována citlivě, vizualizace je velmi názorná. Celková koncepce 
respektuje výsledky předchozích jednání s občany.  

Souhlasíme s návrhem spojovací cesty podél školky, s návrhem komunitní zahrady a cvičebního 
prostoru, s umístěním dětského hřiště i s návrhem hřiště pro míčové hry s odnímatelnými tyčemi pro 
síť. Pokládáme za vhodné i řešení odpočinkových ploch, dopravní řešení i zřízení nové výsadby s 
ovocným sadem. Přínosem je i řešení osvětlení, rozvodů vody a kanalizace. Kladně hodnotíme i 
zahloubení domečku s WC, skladem a kuchyňkou. Jsme připraveni podílet se na jednání o provozu 
tohoto zařízení. 
 

K některým detailům studie doporučujeme zvážit následující připomínky: 
 
1. Parkoviště školky (ve studii plánováno celkem 8 stání ve dvou řadách zrcadlově): 
 Navrhujeme prověřit možnost kolmého parkování. Sice by se počet stání snížil na 5 až 6, ale 
zjednodušilo by se stavební řešení a vjezd. Viz příloha. 
 
2. Upozorňujeme, že skutečná poloha vodovodu DN800L je podél ulice Na Pláni nejméně o 3 m 
jižněji, než je ve studii zakresleno. Prověřte prosím. 
 
3. Plácek s hřištěm na míčové sporty 
 Navrhujeme instalovat zábranu mezi hřiště a vozovku na hraně svahu na východní a jižní 
straně plácku, na př. zelené drátěné pletivo. Hrozí totiž nebezpečí, že děti poběží za míčem do vozovky. 
V JV rohu navrhujeme řešit případně průchod oplocením. Viz příloha. 
 
4. Chodník podél jižní strany hřiště 
 Navrhujeme volit trasu chodníku blíže k ulici K vodojemu. Návrh ve studii vede chodník od 
vozovky na hřiště svahem o poměrně značném sklonu, nepočítá s oplocením hřiště. Propojení 
chodníku s rohem hřiště by bylo možné řešit pěšinou o mírnějším sklonu, s možností vejít na plácek 
průchodem v oplocení. Viz příloha. 
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5. Kácení a nová výsadba 
Každý vzrostlý strom má pro území velkou hodnotu, nově vysazeným stromům bude několik let trvat, 
než dorostou do patřičné velikosti. Prosíme proto o prověření, jestli je nezbytné kácení stromů, které 
nebrání úpravám svahů nebo záměrům zřídit hrací prvky apod.  Konkrétně se jedná o tyto stromy 
určené ke kácení: 1, 2, 3, 6, 19, 21, 23, 39, 44 a 45. Doporučujeme spolupráci s místní odbornicí Ing. 
Bělou Bonušovou. 
 
Děkujeme  
 

Přátelé Malvazinek, z. s.  

Jolana Dočekalová, předsedkyně výboru  

Xaveriova 1984/19 

150 00 Praha 5  

IČ: 01884701 

 
 
  



Příloha: 
Situace parku ze studie Hajný, se zakreslením některých výše uvedených návrhů. 

 
 


