
Přezletice dne 15 .2. 2007 
 
Vážení spoluobčané. 
 
Od loňského listopadu, kdy jsme byli zvoleni do zastupitelstva naší obce, se postupně 
seznamujeme s problémy, která nás všechny pálí. Řada z Vás se na nás také obrací 
s různými podněty či dotazy. Jeden celý balíček otázek se týká dalšího rozvoje 
Přezletic v souvislosti s možností připojení k Hlavnímu městu Praze. Proto dovolte, 
abychom Vám zmínili alespoň některá fakta, která nás přiměla k tomu, že jsme se 
začali touto otázkou vážně zabývat. 
 
Hlavním důvodem je naše geografická poloha. Přezletice jsou vlastně „zakousnuté“ do 
Prahy a tím zároveň logicky na Prahu napojeny (lékař, škola, školka, drtivá většina 
obyvatel dojíždí do Prahy za prací, úřady, nákupy, služby atd.). Často se setkáváme 
s označením „pražská noclehárna“. 
 
V prosinci 2007 byla schválena definitivní verze pražského dálničního obchvatu, 
který bude procházet naším katastrem mezi obcí a Zlatým kopcem. Tím, dle našeho 
názoru, dojde k definitivnímu „odříznutí“ Přezletic od Středočeského kraje.  
 
Jsme přesvědčeni, že z dlouhodobého hlediska ke spojení jednou dojde a v případě, že 
bychom na celé věci začali pracovat již nyní, Přezletice by se staly bez pochyb současí 
plánů budoucího rozvoje Hlavního města. 
 
Po dokončení metra v Letňanech rovněž dojde k zásadním změnám v řešení 
autobusové dopravy v širokém okolí. Obce, které neleží na území HMP, musí draze 
platit každý kilometr ujetý za hranicí Prahy. Vzhledem k naší poloze mezi Čakovicemi 
a Vinoří, by se pro nás určitě hledalo lepší dopravní napojení pro případ, že by 
Přezletice byly městskou částí Hlavního města. 
 
Na základě těchto skutečností se domníváme (zastupitelstvo obce), že by pro občany 
Přezletic bylo výhodnější, kdyby se naše obec stala městskou částí Hlavního města 
Prahy. Jistě se tím nevyřeší ihned všechny naše problémy, ale jsme přesvědčeni, že by 
se řešily o něco snadněji. Vždyť se stačí poohlédnout po Vinoři, která v posledních 
letech zaznamenala veliký posun. A při tom si zachovala svou identitu a ráz. 
 
Jsme si naprosto vědomi toho, že jde o velmi zásadní rozhodnutí a proto si Vás 
dovolujeme s touto záležitostí oslovit. Dříve, než bychom vstoupili do jakýchkoli 
jednání se zástupci Hlavního města Prahy, potřebujeme znát Váš názor. V případě, že 
bychom měli podporu většiny našich spoluobčanů, tato jednání zahájíme. Bude-li si 
však většina přát zůstat součástí Středočeského kraje, nebudeme se tímto nadále 
zaobírat. 
 
Prosíme o vyjádření vašeho stanoviska na přiloženém letáčku. Letáček vhoďte do 
schránky Obecního úřady Přezletice, případně zašlete na adresu: OÚ Přezletice, 
Veleňská 48, 250 73 Jenštejn, případně svůj názor můžete také zaslat na adresu: 
obec.prezletice@prezletice.cz 
 
S pozdravem 
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