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Vážený pane ŠVábe.
dovolte mi odpovědět na Všechny Vaše dotazy přednesené na jednání Zastupiielstva íVléstskéčást Praha
5 dne 5, lstopadu 2019

Jak sám lvádite Ve sVé interpe aci, je nutné. abychom my. jako rnéstská óást

koord novali prác
při
Zámérech,
které
navazují
na
silldii
Na
Pláni,
odevzdanou na
di]číchinVestlčnich
]ednotlVých odborů
konc roku 2017, chc Várn sdě it že chápeme ZáVaZek ktený pro frěstskou část představu]e studie která
Vzn kla na podk adě Veře]né aíchitektonrcké soutěže př part c pačnim sběru podnětú od Vere]nost Územl

řešené Ve stud]i. které ]e Ve spráVé rnéstskéčásti, chceme pode stude rea izovat celé Protože se
]ednoilVé nvest]čni záměry V okaité týkají našch rúzných odborů (spráVa Veře]ného prostoru a zeeně.
ško ství, nrá]etek, investice) pracu]eme na tom abyVúzemi nezbylo.,huché" místo Jezřejmé.žeceý
proces blrde probíhal Ve VÍce etapách,
k vašim konkíétnirn dotazurn

1.

Měl by být prajekt parku Na Pláni koardinaván se záměry na sausedních pazemcích'
Ano _istě b_de-e to,1 J vě^o]dt peč

2

Upustí Praha 5Od stavby navžených dvou íerasavých damú na parcele č 1591 v parku?
Ne počitárne srealzací téchio donrú Ude Vlastně o dVé hrnoty jednoho domu se spoečným
parkngem a 6 byty) dle stud]e chiěli bychom zadat pro]ekt co nejdrive aby Výstavba dornu
proběh a V časovénáVaznosti na lea zaci parku a aby V územi pod parkem nezustalo misto ležici
adem,

3

Ca bude na parcele 1592/2. když ne parkoviště pro škólkL|?
Bude tam paíKov šténiko IV ]ako součást ško]niho areálu a e ]ako součást Veře]ného prostoru,
Parkov šiě bude UrčenéparkováníVere]nost a počitá se s tím. že ze]ména V rannich hodinách, kdy
rod óe Vozi děti do ško ky bude parkoviště tomuto provozu časovéVyhrazeno Režirn bude zaj štěn
dopravnim opaiřením

4

zvážite přece jen zvétšenírozsahu prajektu parku padle výkresu Park soulad s ÚPn?
Jak jsem]ižpsaaVýše chcerne územiVyřešitceétedy iprostorkoeín současných galáží mezi
.,pláckern a hiištěrn pro ško ku Počitárne s tirn že se park Ve středni část pozenrku íozšiřiaž
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kareátu školky, Problém V současnosti máme pouze se zbýVajícími třémi garážemi, kde jéště
nedoš|o k dohodě o odkup! Projekt párku musí projít schvalovacím řízením jako jiné projekty a
nemúžemedái na stavební úřad projekt V území,kde stojí objektyjiného vlastníka, Přédpokládám,
že o situaci s Výkupy gaíážíjstepo schúzce u kolegyně Priečinské podrobné informován, Proces
s Výkupy se nějak VyVíjí, ale patmě budeme projekt paíku projédnáVat Ve dvou etapách, Při
zjišténémstavu garáží považujeme za nejlepší řešeníjejich celkovou demolici- V záVislosti na tom,
jak se mistní spolky shodnou na potřebě nějakých uzavrených prostor, lze tento požadavek řešit
drobnou lehkou montovanou dřevěnou zahradní stavbou
Zároveň s parkem by mělo být rešeno hriš€ pro školku, ktérébude zadáVat odbor školství,
parkoviště dle bodL] 3 bude řešit odbor investic, Vnímáme, že důležitýmpožadavkém V územíje
jeho prostupnost, konkrétně seveíojižnípropojovací cesta, Tato cesta bude připojena bud
k projektu hřiště, nebo k projekiu parkoviště, aby nemusela čekat na dokončeníparku- Zřejmě
jen 6,
V poslední fázi dojde na projekt řadových rodinných domů, ktenich možná nebude 7, ale
pokud možno každý s parkovacím místem V garáži.
Ještě poznámka k projednáVáni parku: stanovisko k souladu s územním plánem musí dnes dáVat odbor
územního rozvoje MHiÝIP ke každému projektu, je úplně jedno, jak je park velký, Na ploše oB lze park
realizovat bez problémů,je součástí připustného Využití.
Vážený pane Švábe, doufam, že jsem Vaše dotazy uspokojíVě zodpověděla. Vím, že se o územíVelmi
i[tenzíVně zajlmáte, a Věřím, že i V€e ellqrgie nám pomůžecelko!ý záměr dotáhnoul k úspěšnérealizaci,
Děkuji.
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