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K širším souvislostem dopravního režimu v ulici Letecké a v celé oblasti Dědiny

Vážená paní starostko,

během podzimních měsíců uplynulého roku jsme příslušným odborným útvarům městské
části a magistrátu i Vám jako toho času nejvyšší volené zástupkyni občanů Prahy 6
opakovaně adresovali žádosti o zavedení režimu obytné zóny v ulici Letecká. Z obdržených
reakcí na naši žádost vyplývá, že Odbor dopravy a .žívotnlho prostředí ÚMČ Praha 6 jako
příslušný silniční správní úřad ani TSK jako pověřený zástupce vlastníka komunikace se
k takovému kroku zatím nechystají. Jako argument jsou uváděny především finanční důvody
a okrajově též některé argumenty technické, označované však i samotnými autory vyjádření.
za sporné. Je tedy zjevné, že způsob vyřízení žádosti opakovaně předkládané naším
sdružením, jejíž předmět byl konzultován s obyvateli dotyčné ulice i širší oblasti a má jejich
podporu, je více otázkou politického rozhodování a rozpočtových priorit než otázkou
technickou.

Za dané situace považujeme za vhodné poukázat na širší souvislosti své žádosti. Jak jsme
již uvedli v předchozí korespondenci, naším cílem je dosáhnout reálného snížení rychlosti
projíždějících vozidel, omezení intenzity silničního provozu, a tím i zvýšení jeho bezpečnosti.
Ve svém dopise z 15. 11. 2013 zmiňujete jako možné řešení vedoucí k dosažení těchto cílů
zavedení zóny s omezením nejvyšší povolené rychlosti na 30 km/h ("zóna tempo 30").
S tímto názorem se ovšem nemůžeme ztotožnit. Zavedení "zóny tempo 30" by totiž
nevyloučilo zbytnou dopravu, tj. dopravu vzhledem k obytné oblasti průjezdnou. Zřízení
obytné zóny by naopak zbytnou dopravu vyloučilo 1 a tím zajistilo využívání komunikace
výhradně k obsluze obytných objektů (tak jako nyní), přičemž podmínky pro takovýto
charakter provozu by se většími či menšími úpravami dále zlepšily. Tento aspekt se jeví jako
zásadní zejména s ohledem na záměr akciové společnosti CTR vybudovat na konci ulice
Letecké nový administrativní a bytový komplex a také na záměr zřídit v souvislosti
s uvažovanou novou tramvajovou tratí Divoká Šárka - Dědinská komunikační propojení ulice

1Viz technické podmínky 103, kap. 3.1



Evropské do křižovatky ulic Letecká x Navigátorů x Radistů. Případná realizace každé
z těchto staveb bez předchozí účinné změny dopravního režimu v ulici Letecké i v širší
oblasti by zcela nepochybně vedly nikoli k omezení intenzity silničního provozu a zvýšení
jeho bezpečnosti, nýbrž k pravému opaku, čímž by se podmínky bydlení ve stávajícím
uceleném obytném souboru radikálně zhoršily.

Dovolte, vážená paní starostko, abychom Vás v této souvislosti informovali o tom, že naše
sdružení podporuje iniciativu velkého počtu obyvatel oblasti Dědiny, požadujících nanejvýš
odpovědné posouzení dopadů případného vybudování nové tramvajové trati na dopravní
režim v celé oblasti. Vítáme, že v reakci na projevený názor občanů magistrát dodatečně
zadal zpracování komplexního vyhodnocení vlivu záměru na životní prostředí (EIA). Bez
ohledu na budoucí závěry této studie si po prostudování záměru nicméně již teď klademe
elementární otázku, jaký existující problém se případným vybudováním nové tramvajové trati
vlastně vyřeší? Souhlasíme s tím, že tramvajová doprava je obecně sympatičtější
a produkuje méně exhalací než autobusy. Jenomže v daném případě by realizace záměru
vážně narušila stávající stabilizovaný režim individuální automobilové dopravy. Ulice
Vlastina, Evropská a Drnovská vytvářejí jakýsi přirozený trojúhelník páteřních komunikací,
přičemž Vlastina umožňuje kromě tranzitu také příjezd k navazujícím místním komunikacím,
sloužícím zpravidla již jen k obsluze obytné zástavby uvnitř celého trojúhelníku. Přerušení
této páteřní komunikace by nevyhnutelně narušilo celý systém a způsobilo přesun tranzitní
dopravy do přilehlých ulic obsluhujících obytnou zástavbu. Plánované propojení těchto ulic
do Evropské by podíl tranzitní dopravy uvnitř stávající dopravně zklidněné obytné zóny dále
zvýšilo. Za neméně vážný problém považujeme také radikální snížení počtu parkovacích
míst v ulici Vlastina v blízkosti výškových bytových domů, které by mělo nevyhnutelně za
následek přesun dopravy v klidu do přilehlých ulic uvnitř obytné zástavby, jejichž kapacita
pro parkování vozidel je již teď nedostačující.

Byly by výše popsané "pouhým okem" viditelné negativní dopady opravdu přijatelnou daní za
nahrazení autobusů ve Vlastině tramvajemi? Podle našeho názoru je odpověď na tuto
otázku jednoznačně negativní a realizace záměru v předložené podobě by nadělala mnohem
víc škody než užitku. Myšlence prodloužení tramvajové trati z Divoké Šárky přes Dědinu
k letišti se principiálně nebráníme, domníváme se ale, že k plánování její konkrétní podoby je
možné přikročit nejdříve po té, co se definitivně ujasní:

- způsob příp. budoucí obsluhy Letiště V. Havla kolejovou dopravou ve všech širších
souvislostech (aby se nestalo, že tam tramvaj nakonec dotažena nebude a z celého
projektu zbyde jen nelogicky přerušená páteřní komunikace na Dědině, zmizelá
parkovací místa a konečná tramvaje kdesi v polích);

- způsob využití území na J a JZ od ulice Vlastina včetně jeho dopravní obsluhy (případný
nový úsek tramvajové tratě a navazující opatření v organizaci dopravy by měly být řešeny
v tomto kontextu).

Postupovat obráceně považujeme za opravdu neobhajitelné, a proto žádáme, aby byly
přípravné kroky k prodloužení tramvajové trati v předložené podobě do naplnění výše
uvedených podmínek zastaveny.

Zatímco zřízení tramvajové trati v oblasti Dědiny by mohlo být výhledově za určitých (zatím
ani zdaleka nenaplněných) předpokladů jejím obyvatelům ku prospěchu, o záměru
soukromého investora vystavět na konci Letecké ulice .Polyfunkčnl soubor CTR Evropská"



nelze toto říct v žádném případě. Problém není jen v tom, že se zde (stejně jako v případě
uvažované tramvajové trati a mnoha jiných stavebních záměrů na území Prahy 6) spouští
formální rozhodovací procesy k určitému dílčímu záměru bez předchozího vyřešení širších
dopravních a urbanistických vztahů. V případě CTR je bez velkého bádání zcela evidentní,
že by se jednalo o stavby, jejichž výška, hmota a funkce se zcela vymykají rázu okolní
stabilizované obytné zástavby, sestávající vesměs z nízkých rodinných domků, přičemž
dopravní obsluha nových staveb by tuto obytnou zónu vážně poškodila. Připomínáme proto,
že se jako sdružení i jeho jednotliví členové budeme realizaci tohoto záměru všemi legálními
prostředky nadále bránit. Zároveň věříme, že volená politická reprezentace sama přehodnotí
svoji dosavadní podporu investičního záměru skupiny CTR, který se dostal do nynější fáze
posuzování jen za cenu nelogické a netransparentně proběhnuvší změny regulativů
zastavitelnosti pozemků, využívaných dosud jako dětské hřiště. Pokud má být tato plocha
využita jako stavební, pak za jediné přípustné řešení pokládáme vybudování rodinných
domků respektujících charakter okolní zástavby a stávající dopravní infrastruktury.

Musíme zároveň poukázat na to, že pokud se ve veřejných rozpočtech měly najít (dokonce
již v roce 2015) prostředky na výstavbu nového úseku tramvajové trati, nových křižovatek
s Evropskou ulicí atp., jejichž dopady na život obyvatel Dědiny by byly ve svém celku zjevně
negativní, je těžké přijmout finanční ohledy jako validní argument proti zřízení obytné zóny
v ulici Letecká, jejíž přínos by byl při vynaložení nesrovnatelně nižších prostředků
jednoznačně pozitivní.

S ohledem na to, že se tento dopis týká širších souvislostí naší žádosti, posíláme jej na
vědomí i všem členům zastupitelstva MČ Praha 6 a sekretariátům jejich politických stran,
resp. stran, které se zřejmě hodlají ucházet o hlasy obyvatel Prahy 6 v komunálních volbách
na podzim tohoto roku. Činíme tak v naději, že si politická reprezentace jako celek nově
uvědomí své poslání zastávat oprávněné zájmy občanů - voličů před partikulárními zájmy
soukromých investorů, velkých stavebních společností atp. Očekáváme zejména důraz
na řádné a transparentní postupy při projednávání jakýchkoli změn i úprav územního plánu,
posuzování dílčích stavebních záměrů s ohledem na všechny časové i místní souvislosti,
tj. nejlépe na základě závazných regulačních plánů připravovaných s plným zapojením těch,
kteří by byli realizací stavebních záměrů přímo i zprostředkovaně dotčeni. Za zásadní
považujeme také odpovědné stanovování rozpočtových priorit. Pro větší informovanost
veřejnosti uveřejňujeme tento dopis rovněž na internetové stránce www.liboc.info.
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Na vědomí:

Členové zastupitelstva MČ Praha 6 (e-mail)



Oblastní kancelář ODS Praha 6
Vítězné náměstí 13, 16000 - Praha 6

Regionální kancelář ODS Praha
Doudlebská 1699/5, 14400 - Praha 4
Regionální kancelář TOP 09 Praha 6
(e-mail: TOP09@email.cz)

Krajská kancelář TOP 09 Praha
Malostranské náměstí 266/5, 11800 - Praha 1

Sekretariát obvodního výkonného výboru ČSSDPraha 6
Bělohorská 76, 169 00 - Praha 6

Sekretariát krajského výkonného výboru ČSSDPraha
Hybernská 7, 11000 - Praha 1

Rada krajské organizace Strany Zelených Praha
(e-mail: petr.stepanek@zeleni.cz)

Základní organizace Strany Zelených Praha 6
(e-mail: antonin.nechvatal@zeleni.cz)

Hnutí ANO 2011
Pyšelská 2361/4, 14100 - Praha 4


