
GRATULUJEME!
V neděli 6. srpna
v 8 hodin ráno se
narodila Adélka. Měři la
51 cm a vážila 341 0 g.
Její mamince, naší paní
zastupitelce Ing. Lucii
Chorváthové gratulujeme
a přejeme jej ich krásné
rodině hodně zdraví,
štěstí a lásky.
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AKTUÁLNĚ K PLÁNOVANÉMU OBCHVATU  PŘELOŽCE SILNICE II/240 (R7  D8)
Koncem července předloži l Středočes
ký kraj dotčeným obcím, tedy i Holubi
cím, k připomínkám dokumentaci EIA
(vyhodnocemí vl ivů na životní prostře
dí) k záměru „Přeložka silnice I I /240
(R7 – D8) – úsek mezi rychlostní si lnicí
R7, dálnicí D8 a silnicí I I . třídy č.
I I /1 01 “.
Dokumentace, která je k nahlédnutí
na internetové adrese https://portal.

cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1945,
obsahuje tři varianty trasy budoucí
přeložky silnice I I /240 (Kralupy  Stře
dokluky), přičemž všechny navržené
trasy (dvě jsou takřka totožné a vedou

mezi Kozincem a lesem Ers, třetí mezi
lesem Ers a Turskem) zasahují do ka
tastru Kozince. Jel ikož obec dlouho
době nesouhlasí s navrhovanými
trasami , které by přivedly intenzivní
automobilovou dopravu do blízkosti
obydlených částí obce, poslala k do
kumentaci zamítavé stanovisko
s návrhem, aby byla vypracována a po
souzena ještě další možná trasa této
si lnice, a to mezi Turskem a Libčicemi
nad Vltavou. Důvodem je nejen obava
ze zhoršení životního prostředí v obci,
zničení biokoridorů a narušení země
dělské výroby, ale i skutečnost, že do

sud nepadlo rozhodnutí o trase seve
rozápadní části dálničního obchvatu
Prahy (ten měl být vybudován přes
Suchdol, kvůl i odporu tamní radnice
i dalších městských částí je jeho vý
stavba v nedohlednu). Existuje totiž
obava, že připravovaná přeložka silni
ce I I /240 bude dlouhodobou či dokon
ce trvalou náhradou chybějící části
dálničního obchvatu Prahy s intenzivní
kamionovou dopravou (navíc i vzhle
dem k chystanému zákazu vjezdu ka
mionů do Prahy) a všemi negativními
dopady na život v obci.

Petr Satrapa (místostarosta)
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NĚCO PRO MAMINKY  HLÍDÁNÍ DĚTÍ
Maminky, nabízím hlídání vašich dítek, krátkodobě
i dlouhodobě. Mám několikaletou praxi, doporučení
k nahlédnutí. Při hlídání provozuji dětskou jógu,
hudební a výtvarný kroužek. Vše formou hry.
Na vaše dítko se těší
Lenka Lillingová

Kontakt:
lheroldova@seznam.cz
telefon 606 456 356


