Běla Vidmarová – oficiální připomínky ke konceptu Studie Na pláni dle schváleného zadání
prezentovanému na Výboru územního rozvoje MČ Prahy 5 dne 3. 10. 2017 a jako příloha zápisu
z jednání Výboru územního rozvoje MČ Prahy 5, konaného dne 3. 10. 2017:

Podporuji změnu územního plánu v lokalitě Na pláni schválenou dne 19. 9. 2017 zastupitelstvem MČ Prahy 5.
Prosím také o uvedení zbytku celkově zelené lokality, tedy parcel č. 1594/1, 1591, 1592/2, 1592/3, a budov 1592/1, 1592/4–
20, Praha 5, lokalita „Na pláni“, do souladu se Strategií adaptace hl.m. Prahy na klimatickou změnu http://www.iprpraha.cz/adaptacnistrategie, které byla schválena Radou hl.m. Prahy dne 19. 7. 2017 a popisuje funkci
zelených ploch ve městě (stín, snižování teploty, zpomalování odtoku a zadržování dešťových vod, odpařování vody, filtrace
znečišťujících látek v ovzduší, útočiště pro mnohé druhy živočichů). Zároveň uvádí jednoznačná doporučení a opatření - např.
podpora městského zemědělství, podpora ekologického zemědělství, podpora zakládání komunitních zahrad, podpora
zahrádkářských kolonií, podpora komunitní péče o veřejnou zeleň, vykupování pozemků do vlastnictví města s cílem zajistit
klíčové plochy pro systém zelené infrastruktury, propojování stávajících ploch zeleně a zakládání nových.
Aktivity jmenované ve výše zmíněné Adaptační strategii (komunitní zahrada, obnova vinohradu, dosázení ovocného sadu,
obnova polorozpadlých garáží pro zázemí ke komunitní zahradě, vinohradu a sadu), navrhovali obyvatelé lokality v rámci
dvou participačních schůzek v projektové soutěži Na pláni, v průběhu diskuze při zadávání Studie Na pláni, a také v rámci
procesu „Participační rozpočet“, avšak se zamítavými stanovisky MČ Prahy 5 – viz přílohy. Vítězný návrh atelieru Break Point
je v rozporu jak s uvedenou Adaptační strategií, tak s názory obyvatel lokality.
Prosím tedy o ochranu výše zmíněného zeleného území před jakoukoliv výstavbou, o uvedení do souladu se Strategií
adaptace hl.m. Prahy na klimatickou změnu, nejlépe změnou územního plánu a průběžnou implementací návrhů obyvatel
lokality.
Upřesnit či změnit zadání studie by neměl být problém, neboť dle Soutěžních podmínek Projektové soutěže Na pláni (14.1) „si
vyhlašovatel vyhrazuje právo použít veškeré náměty pro upřesněné zadání krajinářsko - urbanistické studie a to náměty
takové, které vzešly ze soutěžního workshopu a které nenesou znaky autorského díla“, tedy i náměty obyvatel lokality.

Přílohy:
Odpovědi na odpovědi na připomínky obyvatel
https://naplani.praha5.cz/files/Vidmarova_odpov%C4%9Bdi_04_2017.pdf
Odpovědi na připomínky obyvatel
https://naplani.praha5.cz/files/Odpovedi_MC_na_dotazy_obcanu_Na_Plani.pdf
Připomínky obyvatel
https://naplani.praha5.cz/files/Dotazy_a_pripominky_obcanu_Na_Plani_anonymizovano.pdf
Projekt Komunitní zahrada Malvazinky včetně zamítnutí
https://participativnirozpocet.praha5.cz/navrhy/115
Výstupy z participačního setkání dne 24. 2. 2016
https://naplani.praha5.cz/files/Vyhodnoceni_1_verejne_participace_Na_Plani_24_2_2016.pdf
Výstupy participačního setkání 13. 9. 2016
https://naplani.praha5.cz/
Mapka vlastnictví
https://naplani.praha5.cz/files/Priloha_02_Na_plani_Vlastnictvi_05-2017.pdf
Vítězný návrh
https://naplani.praha5.cz/

