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,,Sp0lek za Lesopark Letňany, z.s.“

Nepomuckých 766/10
199 00 Praha 9

Vážená paní—,
děkujeme za Váš zájem o rozšíření letňansko-kbelsko—čakovického lesoparku. Nejprve se

omlouváme za zdržení při zpracování Vaší žádosti způsobené technickými důvody.
Následující informace jsme rozdělili podle Vámi předložených bodů. Mezitím vyšel na webu a
facebookové stránce Městské části Praha 19 článek, který jsme využili jako podklad pro
zpracování odpovědí.
Plánované rozšíření, rozvoj a úpravy lesoparku mezi Letňany, Kbely a Čakovicemi — Krajinný
park Havraňák
Městské části Praha-Čakovice a Praha 19 po roce 2015 začaly na svém území připravovat

rozšíření lesoparku. Zvolily novou koncepci, která počítá se založením tří lesoparků:
1) Stávající lesopark v Letňanech

2) Čakovický lesopark podél jihovýchodního okraje zástavby Čakovic
Lesopark začíná u ulice K Sedlišti, zahrnuje remízek u železniční trati a pokračuje další
výsadbou až k Semilské ulici.
3) Kbelský lesopark na severozápadním okraji Kbel

Lesopark začíná na ulici Polaneckého, pokračuje podél zástavby až k Zamašské ulici.

Celý záměr, na němž se podílí Magistrát hl. m. Prahy, MČ Praha 19 a MČ Praha—Čakovice, byl
nazván Krajinný park Havraňák. Rozsah záměru je impozantní: na 140 hektarech má být
obnovena krajina s menšími celky zeleně, polností a rekreačních ploch, plně v souladu se
stávajícím celoměstským záměrem na výsadbu zeleného pásu kolem Prahy i novou koncepcí

tzv. krajinného rozhraní mezi volnou krajinou a městskou zástavbou, se kterou počítá
Metropolitní plán. intenzivně využívaná jižní část parku se postupně rozvolňuje
severovýchodním směrem, kde je zakončena volnočasovým parkem v Miškovicích a páteřní

cyklotrasou A50. Záměr počítá is obnovou mostu přes železniční trať strženého v roce 1943.
Příloha výkresy z FB

Postoj MČ k podnětu na změnu Územního plánu sídelního útvaru hl. města Prahy č. 66/2017

Vzhledem k tomu, že se městská část Praha 19 dlouhodobě podílí na přípravě nového parku,
podnět č. 66/2017 je s těmito snahami neslučitelný.

Městské části po roce 2015 v dobré víře začaly s projektováním částí lesoparků a výsadbou
stromů. Čakovice zahájily v roce 2015 výsadbu stromů na obecních pozemcích a jednají s
vlastníky pozemků o další výsadbě. V roce 2016 Čakovice revitalizovaly remízek u železniční
trati a obnovily zde původní cesty. V roce 2017 byla vybudována nová asfaltová cyklostezka z
Čakovic až k letňanské části parku. V současnosti pokračuje další etapa revitalizace remízku v
podobě osazení hracích prvků a mobiliáře.

K iniciativě Čakovic se připojily i Kbely. V roce 2016 začaly projekční práce na kbelské části
lesoparku. Nejprve byla zpracována studie polní cesty do Čakovic, následovala studie limitů a
ideová studie nového kbelského lesoparku. V současnosti už se projednává dokumentace
pro územní rozhodnutí a probíhá jednání s majiteli pozemků. Výhodou projektu je, že na

území Čakovic ponechává územní rezervu na budoucí komunikaci podél severního-okraje
kopců. Silnice je citlivě zakomponována do přirozeného koridoru mezi třemi plánovanými
lesoparky. Silnici úrovňově kříží dvě nové cyklostezky, aby bylo možné pohybovat se mezi
jednotlivými lesoparky.

Postoj MČ k projednávané změně č. Z 2809/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. města

Exam
Se snahami o zřízení nového parku je v rozporu rovněž změna územního plánu č. 2 2809/00
ve znění, tak jak byla navržena na počátku roku 2017. Radiální komunikace mezi Přezleticemi
a Letňany by znehodnotila stávající lesní plochy u železniční trati č. 070. Přitom je nutné
zdůraznit, že MČ Praha 19 propojku mezi Letňany a Přezleticemi nikdy neprosazovala, natož,

aby určovala její trasu podél zástavby Letňan.
Na základě výsledků projednání změny Z 2809/00 připravil institut plánování a rozvoje hl. m.
Prahy novou variantu, kterou chce v nejbližší době projednat s městskými částmi. Věříme, že
v novém návrhu budou respektovány požadavky všech městských části i jejich občanů.
Možnost zveřejnění uvedených informací na facebookovém profilu Spolku za lesopark
Letňanyzs
Vzhledem ktomu, že tyto informace byly již zveřejněny na webových stránkách a

facebookovém profilu
facebookovém profilu.

MČ Praha

19, nemáme námitek vůči zveřejnění na vašem
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