Vážení,
Dovolte, abych v rámci akce „Participativní rozpočet MČ Prahy 5 2018“ podala tento projekt:
1. Název projektu

ROZŠÍŘENÍ PARKU NA PLÁNI O ZBYTEK PARCELY 1591
2. Uvedení lokality, které se návrh týká
Zelené terasy zachovalé po zaniklém vinohradu přináležejícímu k usedlosti Malvazinka vymezené ulicemi Na pláni,
K vodojemu, parkem Na pláni a schodištěm spojujícím ulice Na pláni a K vodojemu – parcela 1591
3. Dodržení tematického rámce navrhovaných projektů, tj.:
a) veřejný prostor (například prvková infrastruktura veřejné zeleně, parků apod.)
b) sportoviště (prvky, zvelebení stávajících sportovních ploch, realizovatelné nové projekty) - investiční charakter
c) volnočasové investiční prvky (například dětská hřiště apod.)
d) zeleň včetně komunitních zahrad apod.
4. Odůvodnění předkládaného návrhu
- problematický výsledek Studie Na pláni:
a) nesouhlas místních obyvatel – cca 190 podpisů na petici proti jakékoliv výstavbě v lokalitě Na pláni, které sousedé
sebrali po zveřejnění vítězného návrhu soutěže Na pláni. Jedná se o podpisy obyvatel ulic Na pláni, Pravoúhlá, U
Smíchovského hřbitova, Štorkánova a K vodojemu. Z důvodu povinnosti chránit osobní data nepřikládám petici jako
přílohu, ale poskytnu ji k náhledu na vyžádání.
b) protesty uvedené v zadání Studie Na pláni i názory obyvatel uvedené ve výstupech participačních schůzek – jsou
k dohledání veřejně k dispozici na webu MČ Prahy 5
- zachování a udržování zeleně je důležité i z hlediska Strategie adaptace hlavního města Prahy na klimatickou změnu
- cílovou skupinou jsou všichni obyvatelé Malvazinek i lidé z celého Smíchova (jsou zvyklí na místo parku docházet na
komunitní akce – Zažít město jinak, Dny Dětí, Pálení čarodějnic a tak dále a místo vyhledávají i individuálně).
5. Fotodokumentace stávajícího stavu

6. Shrnutí návrhu do 1800 znaků včetně mezer (normostrana) + vítané grafické přílohy
Například by bylo pěkné postupovat dle projektu atelieru H3T Architekti (viz foto), který získal 3. místo v projektové
soutěži Na pláni. Propojit jej s vítězným návrhem atelieru Break Point, který řeší horní část parcely 1591. Bylo by
vhodné do teras doplnit například klouzačky, dřevěné schůdky, žebříky a další herní prvky pro starší děti a několik
laviček. Dosázet ovocné stromy – například ořechy, jabloně, hrušně. Doplnit odpadkové koše se sáčky na psí
exkrementy. Je nutné podat podnět na změnu územního plánu z parcely stavební obytné na zelenou plochu.

7. Prostorová lokalizace návrhu (nákres apod.)
Z návrhu atelieru H3T Architekti, který získal 3. místo v projektové soutěži Na pláni:

8. Finanční náročnost, předběžný rozpočet
nedokážeme odhadnout
9. Předpokládané roční provozní náklady nesmí přesáhnut 25% finančních prostředků na realizaci (udržitelnost
projektu)
Částku nedokážeme odhadnout, jedná se o náklady na běžnou údržbu zeleně

10. Kontaktní údaje navrhovatele (jméno, kontaktní telefon, emailová a korespondenční adresa)
Běla Vidmarová
K vodojemu 35
150 00, Praha 5
731538441
Bela.vidmarova@gmail.com
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