
Spolek na ochranu Barrandova

 sídlo: Praha 5, Filmařská 404/9, 152 00  mob.tel. :  + 420 602 22 67 23
 ID datové schránky : xzwwf79 e-mail : spolek@barrandov.org

Doručeno do datové schránky ID: yctbyzq 

Členové Rady MČ Praha 5,  
Nám. 14. října 1381/4, 
Praha 5, PSČ 150 22 

V Praze 10.9.2017

Věc: Zachování dětského hřiště v ulici Na Habrové

Vážení pane starosto, vážení členové Rady MČ Praha 5,

V posledních měsících jste dvakrát hlasovali o převodech pozemků v ulici Na Habrové,
které by umožnily následně zastavět pozemky, na kterých se nalézá dětské hřiště a řada zdravých
vzrostlých stromů. Informace o záměru zrušit dětské hřiště, stromy vykácet a pozemky zastavět
bytovou výstavbou vyvolala v místních obyvatelích vlnu nevole. Ti se pak obraceli nejen na náš
spolek,  ale  i  na  Odbor  správy  veřejného  prostranství  a  zeleně  ÚMČ Praha  5,  který  má  mj.
provozování dětských hřišť v gesci. Jeho vedoucí však o záměru, mu hřiště zrušit, nic nevěděl, ač
by měl.  Stejně tak si myslíme, že by i  veřejnost,  jíž se záměr bezprostředně týká,  měla mít
možnost se vyjádřit dříve, než budou provedeny první majetkové převody. 

Spolek na ochranu Barrandova tímto žádá MČ Praha 5, aby zachovala dětské hřiště v ulici
Na Habrové. Toto hřiště je jediné hřiště pro předškolní děti na (starém) Barrandově. Nejbližší
další takové je o tři stanice autobusem (s přestupem) dále na Sídlišti Barrandov v Pražského ulici.
Hřiště Na Habrové je provozováno ve veřejném zájmu, zatímco záměr pozemek zastavět a také
nutně  vykácet  vzrostlé  stromy  na  něm  jde  proti  tomuto  veřejnému  zájmu.  Nakonec  i  stát
prostřednictvím ÚZSVM potvrdil, že bytová výstavba na tomto pozemku není veřejným zájmem.

Městská  památková  zóna  Barrandov,  prolínající  se  s  Národní  přírodní  památkou
Barrandovské skály, patří k několika málo opravdu výjimečným místům, kterými se MČ Praha 5
může pyšnit. Proto s velkou nelibostí sledujeme, že MČ Praha 5 včetně jejího úřadu dlouhodobě
umožňuje developerům ničit charakter zahradní vilové čtvrti Městské památkové zóny Barrandov
jejím zastavováním v rozporu s Vyhláškou hl.m. Prahy č.10/1993 Sb. Tato vyhláška byla přijata
právě proto, aby zůstal zachován ráz zahradní čtvrti podle plánu Maxe Urbana a aby zabránila
zahuštění zástavby. Právě tím, že nedovoluje zastavovat další pozemky a malé vily nahrazovat
velkými  bytovými  domy,  má  vyhláška  zajistit  Barrandovu,  že  jako  unikátní  zahradní  čtvrť
nezanikne a nepohltí jej nedaleké Sídliště Barrandov. 

Je nám známo, že o koupi těchto státních pozemků současně usiluje i soukromý subjekt.
Vyzýváme proto Radu MČ Praha 5, aby zajistila dlouhodobé provozování dětského hřiště v ulici
na Habrové i po právní stránce např. tím, že ujedná s majitelem pozemku (ČR zast. ÚZSVM)
břemeno  užívání  pozemku  za  účelem veřejného  zájmu provozování  dětského  hřiště nebo
dlouhodobou nájemní smlouvu za stejným účelem nebo požádá o převod pozemků za stejným
účelem. Ten by podle vyjádření ÚZSVM zajistil na 20 let závazek pozemek využívat ve veřejném
zájmu pro dětské hřiště a současně jej  20 let  nepřevést na třetí  osobu. A to je to, co od Vás
obyvatelé Barrandova očekávají.
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