Příspěvek Běly Vidmarové za spolek Za zelené Malvazinky, z.s. na jednání Zastupitelstva MČ Prahy 5
Vážený pane starosto, vážení radní, vážení zastupitelé, dobrý den.
Jmenuji se Běla Vidmarová, mluvím zde za spolek Za zelené Malvazinky, jehož členové a příznivci bydlí
přímo v místech sousedících s územím řešeným studií Na pláni atelieru Break Point, s.r.o., ke které jsme
neměli možnost se v průběhu jejího pořizování vyjadřovat.
Začnu poděkováním za rekonstruovanou a zprovozněnou MŠ Na pláni a započatou změnou územního
plánu cca 5.600 m2 na zeleň z celkově fakticky zelené výměry cca 13.400 m2, a z celkově řešeného území
cca 28.000 m2.
Dále musím být bohužel kritická, neboť školka je jediné, co se za Vaše volební období v naší lokalitě
skutečně udělalo. Upozorním na 3 naše priority a Vaše sliby (jmenovat mohu například paní inženýrku
Hamanovou, pana Slabého či pana inženýra Doležala, z jejichž úst či příspěvků tyto sliby zazněly).
1) Profesionální a odborné řešení haldy zeminy vybagrované v roce 2013 společností Geosan Sigma
2) Projekt na revitalizaci plácku a parku, tedy oněch zmíněných 5.600 m2 a započetí prací
3) Výkup polorozpadlých garáží od soukromých majitelů a rozšíření plochy zeleně v územním plánu
Žádný z těchto slibů nebyl splněn a já se ptám, jaký byl, je a bude další postup, a jak toto chcete stihnout do
konce volebního období, který přijde za pár týdnů?
Dále se chci zeptat na osud naší Žádosti o revizi Studie Na pláni, schválené dne 20. 12. 2017 Radou MČ
Prahy 5, z hlediska nedostatečných schopností retence dešťových vod v lokalitě mezi ulicemi Na pláni a K
vodojemu. Podnět jsme odeslali dne 20. 8. 2018 prostřednictvím elektronické podatelny
podatelna@praha5.cz a také na oficiální e-mailové adresy všech radních, předsedkyně VÚR a předsedy
VŽP. Dosud nemáme potvrzení z podatelny o přijetí ani žádnou jinou reakci. Podnět zde nechávám znovu a
prosím o informace, jaký bude další postup v této věci.
Poslední věc, kterou chci zmínit, je alarmující chybovost v pořizované změně územního plánu v naší
lokalitě. Jedná se o změnu 142/2017 (Z3218), která byla podána MČ Prahou 5 v září 2017 a zodpovědnou
za podání dle usnesení ZMČP5 je paní inženýrka Hamanová. Dne 26. 8. 2018 jsem při prohlížení změny na
webu pořizovatele odhalila zásadní chyby, a to absenci parcel, které se měly měnit na zeleň, ve výpisu.
Jedná se o pro nás nejdůležitější místa a změna úp na ZP je pro nás prioritou č. 1. Chyba byla na základě mé
intervence opravena dne 7. 9. 2018, ale dosud nemáme vysvětlení, jak je možné, že při pořizování tak
zásadní dokumentace, jakou změna územního plánu je, může dojít k chybám takového typu? Jsme velmi
znepokojeni, a to i proto, že obyvatelé lokality nemají k procesu Na pláni dlouhodobě důvěru a tyto chyby
jej v jejich očích ještě více poškodily.
Prosím o vysvětlení, jak se toto celé odehrálo a zda se máme bát i do budoucna, aby parcely opět při
dalších krocích v procesu pořizování změny nezmizely.
Děkuji za pozornost a prosím pokud možno i písemnou odpověď.
V Praze 5 dne 11. 9. 2018
Běla vidmarová

