
Občané pražské Liboce chtějí koncepční řešení dopravy ve své čtvrti 
 
Praha 6, 8. října 2014 – Obyvatele Prahy 6, kteří nesouhlasí s nekoncepční výstavbou tramvajové 
trati, podpořila Nadace VIA. Díky tzv. Rychlému grantu, který získal Spolek pro Divokou Šárku, budou 
moci rychle a účinně hájit svá práva. 
 
Pražský magistrát s podporou Městské části Praha 6 připravuje prodloužení tramvajové trati z Divoké 
Šárky na sídliště Dědina. Místní občané ale s výstavbou nesouhlasí, protože projekt není zasazen do 
kontextu územního plánu rozvoje daných čtvrtí ani do komplexního řešení veřejné dopravy v této 
části Prahy a okolních příměstských lokalit. 
 
„Do záměru se vůbec nepromítá dlouhodobě nedostačující dopravní spojení s Letištěm Václava Havla 
a ve směru na Kladno, ani plánovaná přeměna vojenských pozemků v Ruzyni na „superměsto“ s 
kapacitou cca 10 tisíc obyvatel.“ říká Blanka Šrámková ze Spolku pro Divokou Šárku. 
 
„Na tuto situaci chceme reagovat kampaní, která informuje obyvatele Liboce a Ruzyně o prostředí, v 
jakém budou žít, a podnítí jejich občanskou angažovanost ve prospěch zachování unikátního 
charakteru zdejší lokality.“ dodává Šrámková. 
 
Pro více informací kontaktujte: 
Blanku Šrámkovou, Občanské sdružení Spolek pro Divokou Šárku 
tel. 605 173 267, email blanka.sramkova@volny.cz 
 
Posláním Spolku pro Divokou Šárku je ochrana přírody a krajiny, konkrétně ochrana životního 
prostředí v katastrech Liboc a Ruzyně, které se nacházejí v blízkosti přírodní rezervace Divoká Šárka a 
obory Hvězda. Bezprostředním impulsem jeho založení se stal záměr pražského magistrátu na 
prodloužení tramvajové trati z Divoké Šárky na sídliště Dědina. 
 
Rychlé granty představují jednoduše dostupné prostředky na řešení problémů, které se netýkají pouze 
několika občanů, ale přímo či nepřímo všech obyvatel dané lokality. Pomocí Rychlého grantu je možné 
upozornit na aktuální problematickou situaci, pružně a důrazně zareagovat na veřejné dění a/nebo 
získat odborné podklady pro alternativní řešení problému.  
 
Nadace VIA podporuje a posiluje aktivní účast veřejnosti na rozvoji demokratické společnosti v České 
republice. Podporuje rozvoj dobrých vztahů a spolupráce v českých obcích, protože je přesvědčena, že 
právě to je cesta, na níž mohou lidé převzít odpovědnost za prostředí kolem sebe. Podporuje rozvoj 
neziskových organizací, protože jsou na cestě k občanské společnosti nenahraditelné. Podporuje 
rozvoj dárcovství, protože občanská společnost ani neziskové organizace nemohou existovat bez 
podpory osvícených jednotlivců, firem a institucí. http://www.nadacevia.cz 
 

http://www.nadacevia.cz/

