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Petice 

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod 

a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním 

 

NE VÝSTAVBĚ NOVÉ TRAMVAJOVÉ TRATI NA ULICÍCH BEDŘICHA 

NIKODÉMA, 17. LISTOPADU A PRŮBĚŽNÁ! 

 

Důrazně protestujeme proti tomu, aby zejména ulicemi Bedřicha Nikodéma, 17. listopadu a Průběžná 

v Ostravě byla vedena nová tramvajová trať. 

Jsme přesvědčeni, že tramvajová trať, její příslušenství a s ní související stavební úpravy by výrazně 

poškodily kvalitu života ve zmíněných ulicích a jejich okolí. Protestujeme proti zániku zelených ploch, 

kácení stromů, zřizování dlouhých tramvajových zastávek a rozšiřování pozemních komunikací, které 

by případnou stavbu a existenci tramvajové trati provázely. Obáváme se hluku, nepohodlí a špíny ze 

stavebních prací. 

Ani nejmodernější technologie nezabrání hlučnosti a vibracím z tramvajového provozu. Věříme, že 

kupříkladu elektrobusy představují vůči životnímu prostředí přátelskou, bezemisní, prostorově 

neinvazivní a levnější variantu ke zvažované tramvajové výstavbě. Elekrobusy navíc mohou dojet do 

všech dalších částí Ostravy, nejsou omezeny kolejovou tratí jako tramvaj. Připomínáme, že již nyní 

disponuje město Ostrava ekologickými autobusy na stlačený zemní plyn. Případná existence 

tramvajové trati by také nijak nesnižovala nežádoucí vlivy osobní automobilové dopravy na místní 

životní prostředí. 

Obyvatel Ostravy i jejího obvodu Poruby dlouhodobě ubývá, stávající kapacitní řešení hromadné 

dopravy proto považujeme za plně dostačující. 

Jako obyvatelé a přátelé tichých a zelených porubských obvodů a Pustkovce proto adresáty této 

petice vyzýváme, aby nám pomohli zachovat záviděníhodný ráz zdejšího bydlení a neredukovali 

místa, kde žijeme nebo je máme rádi, na pouhý tranzitní prostor. 

ŽÁDÁME TÍMTO O ZASTAVENÍ VEŠKERÝCH AKTIVIT A ŘÍZENÍ, JEŽ USILUJÍ O VÝSTAVBU TRAMVAJOVÉ 

TRATI ZEJMÉNA ULICEMI BEDŘICHA NIKODÉMA, 17. LISTOPADU A PRŮBĚŽNÁ V OSTRAVĚ. 

 

Petiční výbor: 

Mgr. et Mgr. Markéta Vysloužilová, Jedlová 1926/1, Ostrava-Poruba 

Mgr. Pavla Rusinová, Jedlová 1927/3, Ostrava-Poruba 

Bc. Andrea Hasalová, Jedlová 1902/6, Ostrava-Poruba 
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Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněna kterákoli členka petičního 

výboru. 

 

Zahájení petice: 15. 9. 2016 

 

Adresáti: 

 

I. 

Statutární město Ostrava 

Zastupitelstvo města 

Prokešovo náměstí 8 

702 00 Ostrava 

 

II. 

Městský obvod Poruba 

Zastupitelstvo městského obvodu 

Klimkovická 28/55 

708 56 Ostrava-Poruba 

 

III. 

Městský obvod Pustkovec 

Zastupitelstvo městského obvodu 

Pustkovecká 64/47 

708 00 Ostrava-Pustkovec 

 

 

 

 


