Záznam 2018-04-20

Záznam
z jednání zástupců spolku Přátelé Malvazinek z.s. s panem Martinem Slabým,
prvním zástupcem starosty MČ Praha 5,
o lokalitě Na Pláni
konaného v kanceláři pana Slabého, Štefánikova 13, Praha 5, dne 20.4.2018 od 8:00 do 8:45 hod.
Přítomni:
Za MČ Praha 5:
pan Martin Slabý
Za spolek Přátelé Malvazinek z.s.:
Ing. Jolana Dočekalová
Antonín-Šimon Stárka
Ing. Martin Šváb

1. zástupce starosty,
v jehož gesci jsou veřejná prostranství a zeleň
předsedkyně
člen výboru
člen spolku

1.

J. Dočekalová poděkovala panu Slabému za přijetí a úvodem uvedla:
Jednání je svoláno z podnětu spolku Přátelé Malvazinek z.s. (dále PM). Cílem je získat
informace o aktuálním stavu prací na rekultivaci lokality Na Pláni a o dalším postupu Městské části
Praha 5.
Většina členů spolku podporuje podnět ke změně územního plánu (podaný Městskou částí
Praha 5 na Magistrát hl. m. Prahy v září 2017) ve smyslu Studie, zpracované pro MČ Praha atelierem
Break Point s.r.o. v říjnu 2017. Viz též petice na podporu změny ÚP (08/2017), cca 200 podpisů.
Po jednání s Ing. Arch. Hamanovou (14.3.2018) podal spolek PM dne 23.3.2018 Podnět
k odvezení hromady zeminy z hřiště mezi ulicemi Na Pláni a K vodojemu, adresovaný vedoucímu
Odboru správy veřejného prostranství a zeleně panu Zemanovi.
Zástupci spolku PM jednali (10.4.2018) s panem Damaškem o odkupu řadových garáží a
pozemku od spol. Geosan Městskou částí P5, o rozšíření hřiště školky a o zřízení parkoviště pro školku.
J. Dočekalová informovala o aktivitě části obyvatel lokality, kteří založili spolek Za zelené
Malvazinky. Tento nový spolek kritizuje možnost částečné výstavby v lokalitě. Pokud jde o rekultivaci
centrální zelené plochy s veřejným hřiště (pláckem), nejsou mezi spolky podstatné rozpory.
2.
M. Šváb předal panu Slabému „Přehled kroků k rekultivaci lokality Na Pláni“ s obrazovými
přílohami, zpracovaný dne 10.4.2018. Zde jsou z pohledu spolku PM uvedeny kroky, které by měly vést
k úpravám ploch PZ a VV v souladu se zpracovanou studií území.
Vysvětlil krátce úpravy parku s veřejným hřištěm, rozšíření hřiště školky a zřízení parkoviště
školky i úpravy dopravního řešení, navržené ve Studii území.
Pokud jde o veřejné hřiště (plocha, na jejíž polovině je dnes deponována hromada cca 650 m3
ornice), informoval, že by se ve výsledku mělo jednat o volně přístupnou zatravněnou plochu
s ponecháním přírodního charakteru, s drobným mobiliářem (dle Studie – „plácek“).
Doporučil zpracování harmonogramu prací na rekultivaci celé lokality a jejich koordinaci.
3.
Pan Slabý sdělil, že svolá jednání na místě za účasti pana Zemana a zástupců spolku PM
(kontaktována bude předsedkyně spolku J. Dočekalová). Účelem schůzky bude projednání způsobu
odstranění hromady z hřiště (pravděpodobně její deponovaní, resp. rozprostření v místě, což bude
finančně výhodnější, než odvoz). Dále se projedná další postup v rekultivaci zelených ploch budoucího
parku a úpravy plochy hřiště.

Zaznamenal M. Šváb.
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