
ZKUSME  POSUNOUT  „SILNIČNÍ  OKRUH  KOLEM  
PRAHY“  KAM  PATŘÍ ...  KOLEM  PRAHY!!! 
 
Vážení přátelé, sousedé a další s námi sympatizující Pražané, 
 
jak už sám název stavby SOKP  napoví, tak Silniční Okruh Kolem Prahy, 
který má sloužit v prvé řadě transitní kamionové dopravě, nepatří těsně vedle naší čtvrti 
(Běchovice II = Nová Dubeč), ale patří mimo Prahu, nebo alespoň na její okraj!!! 
Patří na místo, kde bude rozumně plnit funkci OBCHVATU PRAHY. 
Máme v tuto chvíli dobrou a zároveň nejspíš poslední příležitost  - pokusit se ho tam dostat ! 
Praha právě připravuje územní plán na příštích 10 let a všichni Pražané mají právo se k jeho  
podobě vyjádřit.  Šanci ale mají jen tehdy, bude-li jejich podpisů opravdu hodně. 
 
Podpisové archy (které Vám dodáme) musíme dát na Magistrát nejpozději  9. prosince 
2009 a musí nás před úřady zastupovat jeden občan, tzv. Zástupce veřejnosti. 
 
Zkusme to prosím! 
 
Roli Zástupce veřejnosti převzal pan ing. Miroslav Mevald, bydlí v Běchovicích II, na rohu  
ulic K Železnici a Na Korunce a na věci mu také velmi záleží. 
 
Dlouhý text pro Magistrát vznikl naší spoluprací  se Slušticemi, ale také se Suchdolem a s dalšími. 
Za jeho právní obsah nesu odpovědnost já.  
 
Pomůže nám každý podpis – od jakéhokoliv dospělého občana hl. města Prahy – můžete tedy 
poprosit o podpisy i své příbuzné, kolegy a známé, kteří mají trvalé bydliště kdekoliv na území 
Prahy. 
Občané mimopražští se pod toto podepsat bohužel nemohou, ale pokud jim na věci záleží (např. 
občané Sluštic) tak nám mohou pomoci shánět podpisy mezi svými pražskými známými. 
 
Podepsané listiny nám prosím odevzdejte nejpozději na Mikuláše 6. 12. 2009. 
Můžete je dát (či poslat) mně (Petra Šubrtová Na Korunce 324, Praha -Běchovice II), nebo:  
1) panu Jiřímu Osvaldovi, K Železnici 330, Běchovice II 
2) paní Boženě Balíkové, U Vrby 46, Běchovice I 
3) nebo je dát do bílé schránky občanského sdružení – na plotě domu p. Dany Novotné, K Železnici 
335, Běchovice II  
 
A aby to bylo úplně jasné: Nebojujeme proti přeložce Českobrodské silnice, přeložka je v rozumné 
podobě potřebná, to vůbec nezpochybňujeme! 
Jenomže plánovaná přeložka Českobrodské  - je 4 pruhá silnice = v podstatě menší dálnice. 
A jedna dálnice navíc nám u domků bude  úplně stačit!  (Už teď tu máme hlučící Štěrboholskou!)  
 
OPRAVDU TU NEPOTŘEBUJEME JEŠTĚ TRANSEVROPSKOU DÁLNICI jménem SOKP 511!  
TA PATŘÍ MIMO MĚSTO!!!   ZKUSME JI TAM DOSTAT, JEŠTĚ MÁME ŠANCI!!!  
 
S pozdravením a s díky za každý podpis Dr. Petra Šubrtová a OS Zdravé životní prostředí,  
Praha – Běchovice,   mail.: osbechovice@seznam.cz   
TEXT A PODPISOVÉ ARCHY - K TISKU - TÉŽ NA WEBU:  www.osbechovice.ic.cz  
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