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Krásné Letňany
nejsou jen hezkým místem k životu, je to i vzájemná spolupráce jejich
obyvatel. S označením KRÁSNÉ LETŇANY společně vstupujeme do komunálních voleb s jediným cílem – prosazovat svoje vize a poctivě pracovat pro Letňany a všechny, kteří zde žijí.
S PODPOROU

... A NEZÁVISLÝCH

KANDIDÁTŮ

Před mnoha lety jsem si vybral právě Letňany jako strategické místo, kde je krásně,
dobře se zde žije, jsou zde rozumní a vstřícní lidé, kteří jsou schopni s optimismem
hledět do budoucna. Vybudoval jsem zde prostor pro setkávání tisíců firem snad
všech oborů, z desítek zemí celého světa. Díky tomu jsou Letňany jako jedna
z mála pražských městských částí dobře známy i za hranicemi České republiky.

Letňany jsou s mou
prací spojeny už 26 let
a mám je velmi rád.

Za příležitost, která mi zde byla dána, chci udělat něco konkrétního pro Letňany a zdejší lidi. Pro KRÁSNÉ LETŇANY. Už nějakou dobu jsem i já sám jedním z vás, obyvatel Letňan. Svým sousedům
budu nablízku hlavně v oblastech, kde mám
bohaté zkušenosti. A jsem rád, že v tom
nejsem sám. Potkal jsem se zde s celou řadou podobně smýšlejících lidí. Společně
vám představujeme KRÁSNÉ LETŇANY.

Posledních 12 let naší
práce na radnici přineslo
Letňanům posun vpřed
a velké změny k lepšímu,
které jsou viditelné a dotýkají
se každého z nás. Přesto jsem
rád, že Letňany mají možnost
měnit se dál a rozvíjet zcela novým projektem s titulem Krásné
Letňany. Mojí prioritou není být
„jedničkou“, ale být členem týmu
úspěšných a schopných lidí, kteří
jsou pracovití, silní a čestní a mají
nejen dobré nápady, ale dokážou je
i s radostí realizovat.

Pavel Sehnal
podnikatel

KRÁSNÉ LETŇANY
to není jen prostý popis místa, jde zde především o aktivní spolupráci místních občanů, kteří mají chuť, odvahu
a schopnosti pro poctivou práci v komunální politice.

Krásné
Letňany
mají konkrétní řešení
pro
všechny oblasti, které se
Letňan a jejich
obyvatel týkají.

Komunální politika nejsou politické hrátky, je to vnímání
města a naslouchá jeho obyvatelům. Naší společnou snahou je nejen hledat místní témata, ale dobré věci opravdu realizovat.
CHCETE SE AKTIVNĚ ZAPOJIT? PŘIDEJTE SE K NÁM!
Letňanští, jste našimi nejlepšími odborníky v oblasti komunální problematiky. Budeme rádi za vaše náměty a reálné projekty ke krásnému životu v Krásných Letňanech. Napište nám!

Ivan Kabický
starosta Prahy 18

INFO@KRASNELETNANY.CZ
Tel.: 221 907 269
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ŠKOLSTVÍ
•

Dokončíme výstavbu dalšího předškolního zařízení s kapacitou 200 míst.

•

Otevřeme centrum pro mládež určené pro
volnočasové aktivity letňanských dětí.

•

Postavíme nový sportovní multikomplex, který
v dopoledních hodinách využijí žáci letňanských
škol a odpoledne tělovýchovná a sportovní sdružení.

•

Zrealizujeme výstavbu tělocvičny pro
ZŠ v Rychnovské ulici.

DOPRAVA
•

Zasadíme se o rozšíření parkoviště P+R u stanice metra Letňany.

•

Zprostředkujeme možnost využití parkoviště
PVA mimo období veletrhů k parkování za snížené parkovné, které bude stejné jako na parkovišti P+R u stanice metra Letňany.

•

Zrealizujeme novou komunikaci podél výstaviště,
která propojí stanici metra s územím nové výstavby v Letňanech.

•

Navýšíme kapacitu parkovacích ploch podél
komunikací Tupolevova a Veselská.

SOCIÁLNÍ OBLAST
A ZDRAVOTNICTVÍ

ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
•

Navýšíme objem financí na údržbu
stávající zeleně a použití moderních
zahradních architektonických prvků.

•

Ve spolupráci s Magistrátem hl. m.
Prahy vybudujeme nový moderní
městský park mezi ulicemi Veselská
a Tupolevova, naproti areálu AVIA.

•

Budeme pokračovat v rozšiřování
letňanského lesoparku směrem na
Ctěnice a Čakovice se zachováním
původního lesního porostu.

•

Každý registrovaný pes i fena dostane pytel krmiva zdarma.

•

Ve spolupráci s novými developerskými
společnostmi budeme usilovat o výstavbu sociálního bydlení s regulovaným nájemným.

•

Rozšíříme a podpoříme činnost klubu
seniorů.

•

Ve spolupráci s privátním sektorem podstatně rozšíříme nabídku zdravotnických
služeb, zejména dětských lékařů.

•

Připravíme projekt nového domu pro
seniory s charakterem domácí péče.

