
Kontakt pro spolek Včelí zahrada u Rokytky (ještě není registrován): info@parkzahradky.cz
Informace o fungování zahrádek budou na www.parkzahradky.cz/vcelizahrada
Zahrádky jsou uzamčené, klíč mají jen ti, co mají nájemní smlouvu, případně ti, co nemohli získat smlouvu, 
ale pečují o část pozemku či se jinak zapojují do péče o zahradu. 
K vypůjčení jsou klíče u Moniky Domincové (Nepelova)
Veškeré dotazy na ni: tel. 605 222 475

Nové smluvní období je od 1.10.2022
Ti, co smlouvu mají, zaplatí vyměřené platby sami. Pokud jsou Sdílené pozemky, domluvte se mezi sebou.
Pro ostatní se pokoušíme zajistit smlouvy. 
Pokud se nepodaří, rozdělí se pozemky nepronajaté a podělíme se společně o platby dle velikosti 
pozemku.

Na zahrádkách není pitná voda ani záchod (ten je v parku).
Většina pozemků má nějakého nájemce, je potřeba to respektovat. Přehled bude na webu.

Voda k zalévání se čerpá z Rokytky čerpadlem do nádob, které jsou rozděleny mezi nájemce, je možné 
dokoupit svou. Domlouvá se podle potřeby se stálými nájemci a uhradí se náklady na čerpadlo.

Chatky původně určovaly pozemky, někde však již nejsou. Číslo pozemku chatky identifikuje pozemek 
celý. Pro zjednodušení jsou v mapě nájemců pozemky očíslované a je možné je neformálně dále dělit.

Chatka v dolních zahrádkách u řeky (Lukáš Příbramský) zatím slouží k uložení nářadí a křovinořezu. 
Nářadí sdílíme, ale evidujeme, kdo se na pořízení podílí. Ostatní platí příspěvek. Pravidla budou na webu.
Křovinořez je ve správě u Katariny Mazaniové (zastupují Martincovi).
Pokud se podaří získat pozemek s chatkou na horním pozemku, přesune se vše zřejmě tam.
Plánujeme opravu některých zámků - potřebujeme zaevidovat, kdo má jaký klíč, abychom je případně 
vyměnili. Probíhá právě nyní. Je možné opravit i rozbité chatky.

STATUS ZAHRÁDEK
Zahrádky jsou zastavitelný pozemek (ÚP z roku 1999), Metropolitní plán, který stále neplatí, jej chrání jako 
zahradu. Petice za záchranu zahrad jako veřejné zeleně proběhla v roce 2021 a byla koncem roku podána 
na Magistrát. Veškeré detaily na webu.
Část zahrad v majetku Prahy - sousední pozemek - by měl již přejít do správy Prahy 9 a být ochráněn 
před zástavbou (stále je však zastavitelným pozemkem).

Potřebujeme nyní navrhnout další kroky záchrany a také koncept fungování zahrad v budoucnu. Budeme 
rádi, když se zapojíte a pomůžete nám.

Naším cílem v současné době je ochránit zahrádky tím, že zachováme jejich funkčnost a krásu. I proto 
vítáme kohokoli, kdo nám pomůže udržovat pozemky a kultivovat je a vytvářet zde příjemné prostředí.
V současné době řešíme přístup auty k zahradám, což dlouhodobě není udržitelný komfort.
Vstup do zahrádek je z ulice Modrého nebo od bistra v parku Zahrádky. Možnost vyložení nákladu je v ulici 
Modrého (doporučujeme blinkry). Parkování v případě potřeby např. u Billy či Mobelixu.
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Vlastník pozemku: dominikánská církev
Nájemní smlouvy přímo s majitelem.

Zahrádkáři jsou členy svazu, platí členství.

www.parkzahradky.cz

facebook.com/vcelizahradarokytka


