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projekt Letl1anské lentilky je svým rozsahem jeden z nevýznamnějších v historii naší městské části. Zasahuje více než
75 domovlúch vchodů a přes 3.500 obyvatel. Nelú pochyb, že naše sídliště revitalizaci potřebuje. Řada SVJ již
rekonstmovala své domy, další se na zateplení a výměnu výtahů chystají v nejbližších měsících. Všichni společně se
snažíme udělat z bývalého sídliště Avia moderni a kvalitni prostor k byd1eJú.

Letňanské lentilky jsou maximálně transparentnim projektem. Už od samého začátku - studie byla veřejně
představena v září 2011 - se k různým částem projektu vyjadřují jednotlivci, skupiny, občanská sdmžení i SV]. Každý
dotaz, každý komentář je vždy věcně probírán a odpovědné osoby řádně reagují. Výsledkem jsou i změny, napi-íklad
v Kuželově ulici, kde proběhlo hlasování o různých variantách, úpravy v Ivančické ulici podle požadavků jejích
obyvatel nebo změny parkoviště v Místecké. Jedním z důkazů, že radnice skutečně upravuje projekt podle přání
občanú, je zmšení "psí lentilky" před jedním z domú, neboť tato se nesetkala s velkým nadšením. Každý má právo se
vyjádi-ita radnice intenzivně naslouchá všem komentárum k projektu, byť je samozřejmé, že rozsah dotčených
subjektů jen velmi těžko dovolí, aby ze sta procent byli spokojeni všichni. I tak, se prefemje řešení, které uspokojí
drtivou většinu.

Vynikající zprávou posledních dnů je skutečnost, že Rada W.m. Prahy dne 11/6/2013 schválila poskytnutí dotace ve
v)'ši 27 000 000. Kč na realizaci projektu Letňanských lentilek. Je to jeden ze zásadlúch milníků, neboť bez těchto
prostředkú by jen těžko bylo možné celý projekt realizovat.

Ve shora uvedených souvislostech jsou však velmi překvapivé kroky, které podnikli či podnikají zástupci SVJ
fllIístecká450. Bohužel jak směrem k Magistrátu hl. města Prahy, tak již dříve směrem k soudům České republiky.
Jejich dosah múže značným způsobem poškodit nikoli ani tak naši městskou část, ale především všechny obyvatele
dotčené lokality, o jejichž kvalitu bydlení zde jde.

Vedelú leulanské radnice nikdy nezpochybt1ovalo právo kohokoli, včetně vašeho SVJ, na podání žaloby či na pi1mou
komunikaci, se kterýmkoli z orgánů, včetně orgánú hl. m. Prahy, nicméně považuje za potřebné ozřejmit, proč se co
čitú, neboť zájem Le1:l1ana jejích obyvatel, zde je podle našeho názom zjevně poškozován. Může zde dokonce
vzniknout i škoda, čemuž, včetně jejího vymáhání, by vedení městské části Praha 18, rádo předešlo, a to i v rámci
diskuze s Vámi.

S naprostou otevřeností bychom celou věc velmi rádi prodiskutovali na platformě shromáždění SV], které, jak se
nám dostalo informací, by mělo být svoláno na 25/6/2013.

Věiíme, že akceptujete naši žádost o účast na nejbližším shromáždění vašeho SV] a poskytnete nám prostor ke
společné diskuzi o Le1:l1anskýchlentilkách. Věi1me, že v ní najdeme i skutečné dúvody, které přesvědčí každého
jednotlivého člena vašeho SV], resp. rozhodující část jeho členů, aby projekt Letňanských lentilek byl realizován.

S přáním pi1jemného dne,
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