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V Praze dne

PETICE
NE autobusovému terminálu v Kobylisích a Ďablicích v Praze 8
My, níže podepsaní občané, žádáme, aby byla zastavena příprava nového autobusového terminálu v oblasti
Kobylis a Ďáblic v Praze 8. Autobusový terminál v těchto lokalitách je nesystémové a nelogické dopravní
opatření, které zatíží místní obyvatele a zhorší kvalitu jejich života.
Odmítáme, aby se sídlištní autobusové zastávky v oblasti Kobylis a Ďáblic v Praze 8 proměnily v autobusový
terminál, protože takto nebyly koncipovány. Zvýšená frekvence příjezdů a odjezdů autobusů navíc sníží
přehlednost dopravní situace, která je již nyní, zejména v době špičky, velmi limitovaná, čímž dochází
k ohrožení plynulosti a bezpečnosti provozu a pohybu chodců.
Zároveň odmítáme, aby se terminál umístil do sídlištní zástavby (další uvažované varianty - smyčka BUS Ďáblice, parkoviště u Akademie věd), protože ani tato místa nebyla koncipovaná pro zamýšlené
účely.
Žádáme, aby došlo k plnému využití autobusového terminálu v Letňanech, který má dostatečnou kapacitu, je
dopravně dobře situovaný a napojený na další dopravu pro potřeby mimopražských cestujících.
Jméno příjmení, bydliště všech členů petičního výboru
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Ne autobusovému terminálu v Kobylisích, na Praze 8
My, níže podepsaní občané, žádáme, aby byla zastavena příprava nového autobusového terminálu v oblasti Kobylis a Ďáblic v Praze
8. Autobusový terminál v těchto lokalitách je nesystémové a nelogické dopravní opatření, které zatíží místní obyvatele a zhorší
kvalitu jejich života.
Odmítáme, aby se sídlištní autobusové zastávky v oblasti Kobylis a Ďáblic v Praze 8 proměnily v autobusový terminál, protože takto
nebyly koncipovány. Zvýšená frekvence příjezdů a odjezdů autobusů navíc sníží přehlednost dopravní situace, která je již nyní,
zejména v době špičky, velmi limitovaná, čímž dochází k ohrožení plynulosti a bezpečnosti provozu a pohybu chodců.
Zároveň odmítáme, aby se terminál umístil do sídlištní zástavby (další uvažované varianty - smyčka BUS Ďáblice, parkoviště u
Akademie věd), protože ani tato místa nebyla koncipovaná pro zamýšlené účely.
Žádáme, aby došlo k plnému využití autobusového terminálu v Letňanech, který má dostatečnou kapacitu, je dopravně dobře
situovaný a napojený na další dopravu pro potřeby mimopražských cestujících.
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