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Projde nov· silnice, aniû by to vÏdÏla ve¯ejnost? Co se bude stavÏt
v b˝valÈm cukrovaru?
Zastupitelstvo Prahy 12 v nejbliûöÌch dnech rozhodne, jakou variantu napojenÌ Mod¯an a Komo¯an na nov˝ obchvat hlavnÌho mÏsta podpo¯Ì. Radnice Prahy 12 dosud neuspo¯·dala û·dnÈ setk·nÌ s obËany nad
jednotliv˝mi variantami, kterÈ bude posuzovat a kterÈ jsou ve h¯e.
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Chceme v·m umoûnit vyj·d¯it se k rozhodnutÌ, kudy m· nov·
silnice vÈst. ÿeknÏte i Vy, co si o tom myslÌte. O variant·ch napojenÌ
na obchvat Prahy rozvineme polemiku s radnicÌ.
Vaöe ˙Ëast je û·doucÌ, protoûe jiû velmi brzy padne klÌËovÈ rozhodnutÌ, kterÈ z·sadnÏ ovlivnÌ i kvalitu ûivotnÌho prost¯edÌ v mÏstskÈ Ë·sti, kde ûijeme.
ZabraÚme spoleËnÏ tomu, aby byly Mod¯any a Komo¯any na
okruh Prahy napojeny bez naöeho souhlasu a proti naöÌ v˘li.
V˝hrady k pl·novanÈ novÈ Ëty¯proudovÈ silnici majÌ i »eskÈ
dr·hy, »esk˝ hydrometeorologick˝ ˙stav a Jezdeck˝ klub na äabatce.
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Setk·nÌ se uskuteËnÌ ve Ëtvrtek 16. b¯ezna 2005 v 19 hodin,
v »eskÈm hydrometeorologickÈm ˙stavu, Na äabatce 17,
v prostoru z·vodnÌ jÌdelny
(p¯Ìchod n·dvo¯Ìm z·mku do levÈho k¯Ìdla objektu).
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a vaöi zastupitelÈ za KDU-»SL v Praze 12
MUDr. Tom Philipp a PhDr. Daniela R·zkov·
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PodrobnÈ informace na http://komoko.goo.cz,
http://praha12.kdu.cz, www.modranskenoviny.cz
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