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Věc:  

Správa parku v Thákurově ulici, Praha 6, Dejvice 
 
Vážený pane primátore, vážený pane náměstku, vážená paní starostko, vážený pane řediteli, 
dne 22. 2. t.r. jsme Vám předali (resp. zaslali) notářský zápis č. NZ 24/2012, jímž jsme přijali 
nabídku převzetí správy stromořadí v Thákurově ulici. 
Předmětem správy je lipové stromořadí na pozemku parcelní č. 4276, k. ú. Dejvice, Praha 6 včetně 
uvedeného pozemku (dále jen „park Thákurova“), a to na základě dopisu náměstka primátora hl. m. 
Prahy Č. j. MHMP - 46175/2012, a to do nabytí právní moci rozhodnutí soudu ve věci žaloby proti 
rozhodnutí Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 19. 12. 2011, č.j. MHMP-
289757/11/OOP/V-211/R-55/Tr. 

Dne 24. 2. t.r. jsme byli po jednání zastupitelstva Prahy 6 informováni starostkou Prahy 6, 
paní ing. Marií Kousalíkovou, o tom, že Technická správa komunikací hl. m. Prahy je v kontaktu 
s MČ Praha 6 ve věci vyřešení změny správce parku a je připravena k jednání jak s MČ Praha 6 tak 
s občanským sdružením Tilia Thákurova. Paní starostka nabídla zorganizování schůzky všech 
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zainteresovaných, což jsme přirozeně přivítali.  
Za tento vstřícný krok a zájem o budoucnost parku bychom jí rádi v prvé řadě i touto formou 
poděkovali. 
Jak nás paní starostka informovala, schůzka zástupců hl. m. Prahy, TSK, MČ Praha 6 a našeho 
občanského sdružení by se mohla konat v termínu po 9. 3. t.r. 
Zdůrazňujeme, že jsme připraveni k jednání o konkrétních podmínkách převzetí správy stromořadí.   
 
Dovolujeme si Vás proto vybídnout k zaslání návrhu protokolu o předání a 
převzetí stromořadí resp. návrhu smluvního dokumentu, jímž budou řešeny 
konkrétní podmínky správy. 
 
Současně si dovolujeme nabídnout přípravu (popř. variantní řešení) takového smluvního dokumentu 
a jeho zaslání k Vašemu posouzení. Jsme si vědomi toho, že jde v praxi o dosud ojedinělý krok, 
který si nepochybně zaslouží pozornost a náležitou péči. 
S potěšením pak konstatujeme, že jsme obdrželi velmi pozitivní reakce občanů na zprávu o přijetí 
nabídky k převzetí správy stromořadí naším sdružením. Mezi jiným se nám ozvalo několik 
občanských sdružení, která by ráda následovala příkladu a získala do dlouhodobé péče veřejnou 
zeleň nebo jinou formou participovala na péči o veřejný prostor. 
Jak jsme uvedli již v našem prohlášení (notářský zápis ze dne 22. 2. 2012), dočasné převzetí správy 
stromořadí považujeme za první krok k budoucímu dlouhodobému řešení správy parku v souladu 
s Koncepcí péče o zeleň v Praze, kterou schválilo zastupitelstvo hlavního města Prahy v r. 2010, 
tzn. výměny současného správce parku, jímž je Technická správa komunikací.  
K tomuto koncepčnímu řešení jsme vybízeli již v květnu minulého roku. Jsme přesvědčeni, že  
vstřícnost a zájem městské části Praha 6 o náš společný park je tím správným impulsem, který 
povede k úspěšnému jednání a  vytvoření následováníhodného příkladu. 
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