Bezpečnost a pořádek v Krásných Letňanech
(bezpečnost, pořádek)
-

Vyšší počet policistů v ulicích
Podpora výchovy nových členů jednotky dobrovolných hasičů
Kamerový systém na problematických místech s Vaším souhlasem
Zlepšení péče o zeleň a veřejná prostranství posílením vlastních technických služeb
i změnou systému pro externí firmy

Ačkoliv kriminalita nepatří mezi zásadní problémy Letňan a bezpečnost občanů je
v celopražském srovnání na vysoké úrovni, rozvoj Letňan v poslední letech přinesl či znásobil
některé negativní jevy, které zbytečně komplikují život nám všem. Dlouhodobě nám chybí větší
přítomnost uniformované policie v ulicích.
Při jednáních se státní i městskou policií, resp. hlavním městem, budeme usilovat o zvýšení
počtu policistů a strážníků, který je také s ohledem na růst počtu obyvatel bezpodmínečně
nutný. Ve spolupráci s hlavním městem i jednáním s majiteli chceme odstranit i zbytky
hazardních heren, které ještě v Letňanech zbývají.
Na nejvíce problematických místech po konzultacích s Vámi zvážíme zavedení kamerového
systému, který může některé negativní sociální jevy účinně eliminovat. Nesouhlasíme však se
zavedením plošného kamerového systému, neboť dostatek soukromí je pro nás nutnou
podmínkou spokojeného života.
Sbor dobrovolných hasičů, který dlouhodobě patří mezi nejúspěšnější a nejkvalitnější
dobrovolnické sbory v celé Praze, musí zůstat chloubou Letňan. Proto je potřebné nejen
zachovat stávající úroveň podpory, ale zintenzivnit zejména podporu výchovy mladých hasičů.
Stejně tak je pro nás důležité, aby technické vybavení naší jednotky odpovídalo jejímu významu
a reputaci v rámci pražského hasičského sboru.
Péče o veřejný prostor a celkový stav životního prostředí je zásadní prioritou naší vize Letňan
jako moderní městské čtvrti. Jsme si vědomi, že stávající model péče o zeleň nepřinesl jen
úspory, ale také problémy s kvalitou. Prověříme i za cenu vyšších nákladů návrat k modelu více
firem starajících se o menší části území na místo jedné velké firmy starající se o celé Letňany.
Postupně také chceme posilovat vlastní činnost, která by v ideálním případě měla zahrnovat
péči o zeleň a veřejný prostor v celých Letňanech bez nutnosti zajišťovat běžné služby
externími firmami.
Co pro to uděláme?

Bezpečnost
-

-

Ve spolupráci s hlavním městem a státem budeme pokračovat v navyšování počtu
policistů a strážníků tak, aby bylo možné zajistit pravidelnou pochůzkovou činnost
ve všech částech Letňan.
Na problematických místech, kde dochází k pravidelnému narušování veřejného
pořádku po konzultaci s Vámi a pouze s Vaším souhlasem zavedeme nové prvky
kamerového systému, který ovšem nesmí zasahovat do Vašeho soukromí a musí se
omezit jen na problematické veřejné prostory.

Sbor dobrovolných hasičů
-

Zachováme současnou podporu našich hasičů a zvýšíme ji zejména v oblasti
výchovy mladých hasičů.
Nadále budeme podporovat modernizaci technického vybavení našich
dobrovolných hasičů.

Veřejný pořádek
-

-

Jednáním a případně sankcemi zvýšíme tlak zejména na soukromé vlastníky
pozemků tak, aby se o ně starali alespoň tak jako obec jak ve formě údržby, tak
zejména úklidu.
Prověříme a postupně upravíme model péče o zeleň tak, aby se zvýšila pravidelnost
i kvalita této péče.
Posílíme úklid obce o nové zaměstnance tak, aby došlo k pokrytí celých Letňan
v kratším intervalu, než dosud.

