Zápis ze schůze č. 4 pracovní skupiny k zadání urbanisticko-krajinářské studie Na Pláni
Termín: 21. 6. 2017, 15:30 – 16:30 hod
Členové skupiny:
Za MČ Praha 5
Ing. arch. Zuzana Hamanová předsedkyně Výboru územního rozvoje MČ P 5
Ing. Pavel Richter starosta MČ P 5
Ing. Kateřina Vojvodová referent OÚR MČ P 5
Ing. arch. Petr Mareš pověřený vedoucí OÚR MČ P 5 (náhradník)
Za porotu
Ing. Vojtěch Novotný odborník VÚR ZMČ Praha 5
Ing. arch. Klára Kolovratová architekt - vlastní praxe
Za občanský Spolek Přátelé Malvazinek, z. s.
RNDr. Martin Lepšík, Ph.D.
Ing. Martin Šváb

Schůzi zahájila Ing. arch. Hamanová. Cílem setkání je finalizace a hlasování o vypracovaném
konceptu zadání studie Na Pláni všemi řádnými členy pracovní skupiny.
Ing. arch. Hamanová vyzvala RNDr. Lepšíka, aby přítomné seznámil s aktuálními názory spolku
Přátelé Malvazinek na zadání studie Na Pláni. Dr. Lepšík sdělil, že Výbor spolku Přátelé Malvazinek
vypsal dne 14. 6. 2017 hlasování členů Spolku Přátel Malvazinek, zda souhlasí, aby zástupci Spolku
v pracovní skupině hlasovali pro zadání studie Na Pláni. Hlasování dopadlo následovně: PRO 26:
PROTI 5: ZDRŽEL SE 1, což vyjadřuje vůli spolku v procesu pokračovat, nikoliv, že by souhlasil se
všemi aspekty vítězného soutěžního návrhu studia Break Point. Dále dr. Lepšík uvedl, že byla
sepsána nezávislá „Petice na ochranu parku Na Pláni pomocí změny ÚPn“, kterou podepsalo přes
200 místních občanů. Jejich vůle tak odpovídá plánovanému postupu MČ po zadání studie. Dr.
Lepšík dále předložil požadavky paní Vidmarové, jež žádala o jejich přiložení k zadání studie jako
přílohu. Členové pracovní poroty se jednomyslně shodli na tom, že požadavky a připomínky pí
Vidmarové budou přidány k ostatním připomínkám občanů zveřejněných na webových stránkách
projektové soutěže Na Pláni (www.naplani.praha5.cz).
V čase 15:50 hod se přistoupilo k závěrečné kontrole vypracovaného konceptu zadání a doplnění
na základě vznesených připomínek pánů Ing. Švába a Ing. Novotného. Jako příloha k zadání bude
přiložen projekt již probíhající rekonstrukce MŠ Radlická, aby na ni plynule navázala zadaná studie
počítající s rozšířením zahrady MŠ Radlická.

V 16:10 hod bylo zahájeno hlasování o schválení konečné podoby zadání studie Na Pláni. Všichni
členové pracovní skupiny rozhodli jednomyslně: PRO 7 : PROTI 0 : ZDRŽEL SE 0.

Zástupci spolku Přátelé Malvazinek konstatovali, že zadání vnímají jako kompromis v dané situaci
a hlasují pro zadání studie, aby byly urychleně zahájeny další kroky.

Na schůzi byly zadány následující úkoly:
- OÚR zajistí předložení schválené konečné podoby zadání studie „Na Pláni“ na
nejbližším zasedání VÚR k projednání a ke schválení
- Ing. arch. Petr Mareš připraví smlouvu o dílo s Atelierem BreakPoint, s. r. o.,
s uvedením termínů pro odevzdání podkladů pro změnu ÚPn, pro odevzdání
konceptu v rozpracovanosti, a pro předání vypracované studie. Výše celkové
nabídkové ceny je stanovena v Soutěžních podmínkách (350.000,00 Kč bez DPH, tj.
423.500,00 Kč s DPH)
- Podklady pro změnu ÚPn budou projednány na VÚR a následně předloženy na
nejbližším zasedání ZMČ (předpokl. termín v září)

V čase 16:30 hod byla schůze ukončena.

