Komunální volby 2018 v PRAZE 5 vs priority spolku Za zelené Malvazinky, z.s.,
www.zelenemalvazinky.cz - nezávazná doporučení Výboru:
Vážení a milí sousedé,
jelikož jsme byli v posledních 5 letech, od vypovězení smluv se společností Geosan Sigma, poměrně úzce
účastni dění týkajícího se naší lokality, tedy rozhodování o lokalitě mezi ulicemi Na pláni a K vodojemu o
rozloze cca 28.000 m2 a na lokalitě nám nadále záleží, dovolujeme si Vám předložit několik postřehů
z volebních programů jednotlivých politických stran kandidujících do Zastupitelstva MČ Prahy 5:
 STRANA ZELENÝCH
http://praha5.zeleni.cz/wp-content/uploads/sites/43/2018/09/Volebni_program_2018_detailni.pdf
Jednoznačně a jasně zformulováno, DOPORUČUJEME
„Respektujeme připomínky obyvatel k využití území Na Pláni. Městská část sice umožnila občanům
Malvazinek zapojit se do participačního projektu a vyjadřovat se ke způsobu využití území pod ulicí Na Pláni,
nakonec ale prosazuje úplně jiné řešení než to, které preferovali místní obyvatelé. ZELENÉ ŘEŠENÍ: Chceme,
aby využití území respektovalo zájmy místních obyvatel a ponechalo více prostoru zeleni a komunitním
prvkům (hřištím, místům pro setkávání občanů apod.)“
 ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA A SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH OBČANŮ PRAHY 5
https://praha5.pirati.cz/komunalni-volby/
Velmi dobře a kvalitně zformulovaný celý program. 2 členové našeho spolku podpořili kandidátku,
DOPORUČUJEME
?

TOP 09
https://www.top09.cz/regiony/praha/regionalni-organizace/praha-5/volebni-program/
Posuďte sami, zde je úryvek programu (je možno srovnávat se skutky v posledních 4 letech, TOP 09 byla
v Radě a měla obsazenou funkci starosty): „Zelené plíce - Stejně jako v minulém volebním období budeme
bojovat proti jakékoliv zástavbě zelených ploch či ploch určených pro sport a rekreaci.“

?

KDU-ČSL
http://praha5.kdu.cz/volby-2018/nase-praha-5
V programu se dočteme o Malvazinkách pouze toto (viz citace níže). KDU-ČSL byla v posledním volebním
období v Radě, proto jsme očekávali, že se v programu vyjádří i k našemu problému Na pláni. Nestalo se.
Zvažte sami:
„Malvazinky a Radlice - Jan Jelínek představuje náš program pro Malvazinky a Radlice:
- chceme zlepšit návrh Radlické radiály a bezpečnější Radlickou ulici
- chceme obnovit studny a udržovat je jako přirozená místa odpočinku, udržovat stávající a vybudovat nové
vodní prvky
- chceme tvořit město prostřednictvím účelného pronajímání nebytových prostor
- podporujeme záměr rekonstrukce evangelického kostela
- chceme smysluplnou revitalizaci prostoru před prodejnou Albert na Malvazinkách
- chceme veřejnou dopravu s pohodlnými a krátkými přestupy. Více spojů autobusu 137 směrem do Jinonic
ráno pro školáky, příp. i v odpolední špičce.“

X ODS
https://www.ods.cz/os.praha5/clanek/16274-volebni-program-ods-pro-prahu-5
K ochraně zeleně je v programu vyjmenováno konkrétně mnoho lokalit, Malvazinky v programu nefigurují.
ODS byla v Radě a problematiku zná, očekávali jsme, že se v programu vyjádří k Malvazinkám jednoznačně.
V minulosti prosazovali výstavbu GEOSAN. NEDOPORUČUJEME

?

ANO 2011
http://www.uschovna.cz/zasilka/EIIJKDKZ3K9D6H59-9NG/
K Malvazinkám: „Vybudujeme nový Park Na Pláni, Budeme pokračovat za účasti občanů v revitalizaci velkých
parků, dětských hřišť, sportovišť a veřejné zeleně. Park Klamovka, Park Na Pláni, Park Mrázovka, Park
Portheimka.“ Zvažte.

X Starostové a nezávislí (dříve Demokraté Jana Kasla)
https://stan-praha5.cz/program
V programu nenalezneme o Malvazinkách ani slovo, přes to, že DJK byli v Radě a jejich zastupitelka Ing. Arch.
Zuzana Hamanová měla celou situaci Na pláni v uplynulém volebním období v gesci. JEDNOZNAČNĚ
NEDOPORUČUJEME
X Živá Praha 5 a Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí
https://zivapraha5.cz/volebni-program/
V programu nalezneme jedinou zmínku o Malvazinkách, a to v souvislosti s výkupy pozemků. Nevíme, co tady
chce Živá Praha 5 vykupovat, neboť pozemky jsou magistrátní ve správě MČ Prahy 5. Dvojka Živé Prahy 5 na
kandidátce je Mgr. Lukáš Budín, který v době (2014 – 2016), kdy byl v Radě jako místostarosta pro územní
rozvoj, zadal řešení naší lokality jako URBANISTICKO krajinářskou soutěž, nechal se jmenovat do poroty této
soutěže a když došlo ke konečnému hlasování o vítězném návrhu (2 bez výstavby, 1 s výstavbou 10 domů
v zeleni a betonováním parku před hřbitovem), hlasování se neúčastnil. Jeho zástupce přidělil návrhu
s výstavbou druhý nejvyšší počet bodů. Těmito skutky pan Budín Malvazinky nehorázným způsobem poškodil.
O záchraně Malvazinek po tomto špatném rozhodnutí není v programu ani slovo. JEDNOZNAČNĚ
NEDOPORUČUJEME
„Za klíčové považujeme výkupy jedinečných pozemků (jako je např. park Kavalírka, přírodní památka Vidoule,
pozemek v sousedství parku Klamovka či v lokalitě na Malvazinkách nebo u zahrádkářské osady na Mrázovce
a řada dalších)“
 Společnost proti developerské výstavbě v Prokopském údolí
http://www.spdv.wz.cz/
Volební program pro Prahu 5 nenalezen, přes to DOPORUČUJEME
?

ČSSD
http://www.cssd-praha5.cz/nase-priority/volebni-program
V programu se dočteme, že by Malvazinky měly být stejně jako dalších cca 10 ohrožených míst nezastavitelné.
CŠSD byla v minulém období v opozici, o Malvazinkách jsme mnoho z jejích úst neslyšeli, zvažte sami:
„Budeme prosazovat koncepci územního rozvoje Prahy 5 založenou na:
území Prahy 5 (Prokopské a Dalejské údolí, Dívčí hrady, Malvazinky, Santoška, Skalka, Vidoule, Kinského
zahrada, Kavalírka a Klamovka, Motolské údolí, nábřeží Vltavy a Císařská louka)“

X KSČM
Volební program pro Prahu 5 nenalezen, NEDOPORUČUJEME
X STAROSTOVÉ PRO PRAHU S PODPOROU ODA-KRÁSNÉ MĚSTO PRAHA 5
Volební program pro Prahu 5 nenalezen, NEDOPORUČUJEME
X Petr Mach – Svobodní v Praze 5
http://www.petrmach.cz/program-3/
O Malvazinkách není v programu ani slovo, NEDOPORUČUJEME
X SVOBODA A PŘÍMÁ DEMOKRACIE - TOMIO OKAMURA (SPD)
Volební program pro Prahu 5 nenalezen, NEDOPORUČUJEME

