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Praha 16. 1. 2015 
Vážená paní starostko, 
 

velmi si vážím stavebních a dopravních úprav, které proběhly v minulých letech 
v centrální části Kunratic a oceňuji to, co vedení MČ pro Kunratice udělalo v minulosti. 
Bydlím v horní části Kunratic, v ulici Nad Belvederem, přiléhající k ulici Ke Lhotám. Od této 
ulice vzhůru směrem k ulici U Kunratického lesa v posledním desetiletí vyrostla jednak čtvrť 
nových rodinných domků a dále také celé sídliště Flora. Odhaduji, že v této části Kunratic žije 
již několik tisíc obyvatel. Většina obyvatel však vůbec do centrální části obce nechodí, a 
pokud musí něco řešit, tak používá automobil. I z tohoto důvodu, ale také na žádost několika 
mých sousedů, se obracím na Vás se žádostí o vyřešení cesty pro pěší směrem do centra MČ. 
Z naší části se např. na poštu můžete dostat pěšky jen lesní cestou, navazující na cestu Ke 
Hrádku, která je velmi strmá a v zimním období téměř nepoužitelná, nebo po silnici 
K Verneráku, která je velmi frekventovaná, a pokud jdete s dítětem nebo kočárkem, musíte 
tuto frekventovanou silnici několikrát přejít (jako na slalomu), chcete-li jít po chodníku, což 
s dítětem rozhodně, vzhledem k provozu v ulici K Verneráku, musíte. Jinak riskujete zdraví 
nebo dokonce život. Někteří řidiči jsou opravdu bezohlední a silnice není tak široká, aby si 
chodec troufl po ní jít.  Ani doručovatelka, která má naši oblast na starosti, není z Kunratic, 
resp. poštu vozí z pošty na Hájích a dopravuje ji sem kolegyně vozem.  
 Proto se na Vás obracím se žádostí, zda by nebylo možné tuto cestu pro pěší, spojující 
obě části Kunratic, vyřešit nějak civilizovaněji, než je tomu dnes. Na sídlišti Flora bydlí řada 
vozíčkářů a ti se do centra Kunratic vůbec neodváží. Není čas, požádat nějakého odborníka 
na dopravu, aby navrhl řešení, které by umožnilo spojit obě části městské části i pro pěší 
nějakým lepším způsobem? 
 Prosím Vás, abyste tuto moji žádost přednesla zastupitelstvu městské části a požádala 
o přidělení finančních prostředků na vyřešení tohoto problému.  
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