Vážený pane starosto, vážení radní, vážení zastupitelé, dobrý den.
Dovolte, abychom vám představili náš nový spolek Za zelené Malvazinky:
Spolek Za zelené Malvazinky, z.s. je sdružení několika desítek občanů, kteří jsou přímými účastníky
stavebních řízení na Praze 5 - Malvazinkách a jejich sousedů.
Spolek bude naplňovat usnesení Členské schůze původního zdejšího spolku Přátelé Malvazinek, z.s. ze dne
18. 4. 2017, které uvedený spolek nenaplnil, ba jednal proti němu, a které zní:
"1) Zapsaný spolek PM nesouhlasí s vybraným návrhem studia Break-Point z důvodu nedodržení požadavků
místních občanů definovaných ve výstupech z participačních setkání na zachování maximálního množství
zelené plochy mezi ulicemi Na Pláni a ulicí K Vodojemu.
2) Zapsaný spolek PM požaduje prosazování původního záměru, pro který byl spolek založen, a který je
definovaný v čl. 4a stanov spolku 'Ochrana přírody a krajiny'.
Hlasování: 24 pro, 0 proti, 0 zdržel se".
2 zástupci spolku a potažmo široké participující veřejnosti, (kteří nebyli zvoleni ani pověřeni spolkem, nýbrž
se sami nominovali), navzdory tomuto usnesení, nadále vyjednávali v MČ Prahou 5 zřízené uzavřené
pracovní skupině o vítězném návrhu ateliéru Break Point. Z těchto jednání vzešla definitivní Studie Na
pláni, schválená dne 28. 11. 2017 na Výboru územního rozvoje MČ Prahy 5 poměrem 9/0/0 a dne 20. 12.
2017 též Radou MČ Prahy 5 - také poměrem 9/0/0. Tato studie obsahuje kromě jiného i výstavbu 10 domů
v zeleni a vyplývá z ní vysoká pravděpodobnost likvidace parku před hřbitovem a zabetonování části ulice K
vodojemu (historické hřbitovní cesty). Výstavba i likvidace praktického a pěkného (leč neudržovaného)
místa se nás přímo dotýká, jakožto přímých sousedů budoucích potenciálních staveb.
Proto, abychom se pokusili zamezit jakékoliv výstavbě na Malvazinkách, založili jsme náš nový spolek Za
zelené Malvazinky, z.s.
V tento den máme za sebou tyto aktivity:
1) 14. 3. 2018 byl spolek zapsán ve Spolkovém rejstříku
2) 19. 3. 2018 2 členové Výboru podali podnět na prošetření porušení Stanov v našem původním
spolku Přátelé Malvazinek, z.s., zatím jsme nedostali odpověď (zájemcům podnět přepošleme)
3) 7. 4. 2018 akce „Ukliďme Česko, Ukliďme Malvazinky“, na které jsme nasbírali v okolí Smíchovského
hřbitova 15 pytlů odpadu a jako odměnu pro brigádníky jsme zorganizovali prezentaci sousedů
z Jinonic – Střediska výcviku vodicích psů Jinonice, kam přišel představit předvychovávané štěně
Yasminku pan starosta, za což mu děkujeme.
4) 12. 4. 2018 jsme podali 3 návrhy do Participativního rozpočtu MČ Prahy 5, jedná se vesměs o
revitalizaci zeleně na Malvazinkách, doplnění mobiliáře (lavičky, herní prvky, koše se sáčky na psí
exkrementy, apod.), jelikož sousedé sebrali cca 200 podpisů na petici proti jakékoliv výstavbě
v lokalitě Na pláni (k nahlédnutí).
Doufáme v dobrou spolupráci s radnicí MČ Prahy 5, těšíme se na ni.
Děkuji za pozornost a prosím o uvedení v Zápisu.
17. 4. 2018, Běla Vidmarová

