
Za zachování přírodního parku Košíře-Motol-Vidoule

Rozšíření Golfového hřiště 
1. Kácení lesa 4ha
Mezi 26 ha pozemků tzv. „před Bucharovou ulicí“, které v dubnu Praha 5 schválila pronajmout Golf 
Clubu na 50 let za 1,5 Kč/m²/rok, jsou zařazeny 4ha převážně lesních pozemků. V lese se golf hrát 
nedá, takže se asi bude kácet!

2. Nepravdivé informace – proč? 
Starosta P5 i JUDr Homola na dubnovém Zastupitelstvu P5 slíbili, že za Bucharovu 
ulici se golfové hřiště rozšiřovat nebude. Přesto mezi 26 ha pozemků, které Praha 
5 schválila Golfu Clubu pronajmout, jsou i parcely (406/3, 406/2), za Bucharovu 
ulici! Proč?

3. 10ha lesa a změna územního plánu Z 2760/00 
Změna územního plánu stále probíhá na celé ploše, tzn. i na 10 ha 
zeleně za Bucharovou ulicí. Po proběhnutí změny nebude mít 10 ha lesa 
za Bucharovou ochranu, les se může vykácet (to se v Praze odehrává 
běžně). Myslíte, že potom někdo požádá o změnu územního plánu zpět 
na lesní pozemky? (To se v Praze za 20 let ještě nestalo!) 

4. Průchodnost území a cesta. 
Přes parcely, které pronajala Praha 5 Golf Clubu 5 bez jakýchkoliv 
podmínek, vede dolů k podchodu pod Bucharovou a dále do Motola 
historická, veřejná cesta (zakreslená v katastru č. parc. 480/1). Na 
Golfové hřiště je min. 6 měsíců v roce zákaz vstupu a navíc Golfu 
Club mluví o oplocení z důvodu bezpečnosti. Tím se stane krajina 
neprůchodnou a jediná cesta ke Kalvárii, či do Motola je na 50 let 
zrušena. 

5. Změna Z 2762/00 - proč?  
Změna územního plánu se týká pobytové louky pod Plzeňskou ulicí 
a zrevitalizovaného území meandrů Motolského potoka. Obyvatelům 
slouží ke krátkodobé rekreaci. Vede zde hojně využívaná cesta 
k tramvajové zastávce. Zatím se zde stavět nesmí, ale po změně už 
ano, např. zařízení pro sport. Gof Club o pronájem těchto pozemků 
projevil zájem.
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