Benický Emil
o b e c n í

z p r a v o d a j

Aktuality.......................................................................................................
☛ Nejvyšší správní soud odmítl kasační stížnost společnosti Projekt Sever a zamítl kasační stížnost Hlavního
města Prahy týkající se změny územního plánu v katastru
naší MČ v oblasti za zahrádkami směrem k Uhříněvsi.
Na základě tohoto rozhodnutí nemůže za současného stavu Společnost Projekt Sever realizovat plán výstavby souboru bytových domů bytových domů pro
3500 – 4000 obyvatel v této lokalitě pro rozpor s územním plánem.
☛Výbor pro územní rozvoj Hlavního města Prahy se ztotožnil s návrhem komise územního plánu a nedoporučil
k dalšímu projednávání žádost o změnu územního
plánu společnosti Jihovýchodní město, a.s. Jednalo se o
pozemky mezi Benicemi a Pitkovicemi.
☛ Bylo ukončeno výběrové řízení na zhotovitele projektu
na vybudování Pitkovické stezky. Vyhrála společnost
sinpps s. r. o., která by měla dokumentaci k územnímu
rozhodnutí předat do konce léta za cenu 193 425 Kč. Dvě
třetiny nákladů hradí naše městská část (dvě třetiny cesty
povedou na našem katastru).
☛ Úřad MČ Benice objednal zhotovení nové lávky přes
potok místo stávající, která dosluhuje. Jde o lávku na Pitkovickém (Vinném) potoce za domem č. p. 174 v ulici K
Pitkovicům.
☛ Na základě doporučení specialistů vodních toků Ing.
Karneckého a Ing. Polífky z odd. péče o zeleň Magistrátu
hl. m. Prahy objednala MČ Benice u Lesů hl. m. Prahy vyčištění části starého a nového potoka před a za
vyústěním spojovací roury.Práce měly být odvedeny do
konce měsíce března.
☛ Byla podepsána smlouva o dílo se společností PRE
měření, a.s., která se zavazuje zajistit projekční činnost a
realizaci nového odběrného místa NN elektro přípojky
na pozemek u dětského hřiště v termínu do pěti pracovních
týdnů od zahájení díla. Cena zakázky je cca 142 000 Kč.
☛ Na jaře bude osázen svah za stodolou. Celková cena
za osazení rostlin, chemické ošetření je 6600 Kč, za zpevnění svahu 7200 Kč. Rovněž se uvažuje o osazení svahů
v ulici V prutinách.
☛ Pro letošní rok bylo pro městskou část Praha Benice
přiděleno 6 kontejnerů na bioodpad. Se svozovou firmou máme dohodnuty následující termíny svozu bioodpadu:
ulice Na luka: 5. 4., 17. 5.; 11. 10.
ulice Okrasná: 12. 4., 13. 9., 8. 11.
Vždy jeden kontejner bude přistaven od 13.00 do 16.00
hod. Tyto termíny musí ještě potvrdit Rada zastupitelstva hl. m. Prahy.
☛ Hlavní město připravuje vyhlášku, kterou bude zvýšen
příspěvek za odvoz komunálního odpadu o 3,3 % míra roční inflace.
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☛ Sboru dobrovolných hasičů v Benicích bude poskytnut
zastupitelstvem příspěvek na výroční členskou schůzi ve
výši 5000 Kč.
☛ Byla opravena zídka v ulici K Pitkovicům a nadzemní
část studny
☛ Žádost o dotaci na pracovníka na veřejně prospěšné práce, kterou podala MČ Benice, byla schválena Radou zastupitelstva HLMP. Nastoupí jeden pracovník.
☛ Podle ustanovení § 88 odst. 1 a 2 zákona č. 131/2000Sb,
o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, počet členů zastupitelstva Městské části Praha - Benice
na volební období 2014 - 2018 na 7 členů.
☛ Zastupitelstvo schválilo kupní smlouvu na pozemek č.
p. 40/7 v k. ú. Benice.
☛ Termíny veřejných zasedání v letošním roce: 13. 3.;
12. 6. a 18. 9. 2014.
Jarní úklid
Jaro už je tady a pro mnohé z nás to znamená pustit se do
jarního úklidu. Kromě mytí oken a různých zákoutí domova přijde často na řadu i skříň a botník. Známe to skoro
všichni, skříň přetéká, ale nemáme co na sebe. Jak se ale
rozhodnout, které kousky vyřadit? Máme pro vás pár tipů,
jak si jednoduše pročistit skříň. Položte si a odpovězte na
tyto otázky:
Padne mi to?
Měl/a jsem to na sobě v posledních 12 měsících?
Budu to ještě někdy nosit?
Je to v módě nebo podle mého stylu?
Pokud je to poškozené, opravím to v blízké době?
Kdybych teď nakupoval/a, koupila bych si to?
Cítím se sebejistě, když to nosím?
Díky těmto otázkám pro vás bude snazší se rozhodnout, co
si nechat a co vyřadit. Je jasné, že je vám vyřazených věcí
líto, ale nezoufejte. Až 98 % textilu, bot a doplňků je znovu
použitelných, a to díky společnosti Potex, která textil sbírá a
dále zpracovává.
Vaše oblečení tedy buď poslouží někomu dalšímu, nebo se
z něj vyrobí další výrobky jako čistící hadry, izolace, nová
vlákna pro textilie nebo dokonce i papír. Kromě toho, že
odlehčíte svému šatníku, pomůžete chránit životní prostředí,
protože díky vám a oranžovým sběrným kontejnerům Potex
textil neskončí na skládkách.
Potex zároveň finančně podporuje několik vybraných neziskových organizací jako např. Klokánek Chabařovická,
Pomocné tlapky, Pro-Contact a další. Vhozením textilu do
oranžových sběrných kontejnerů Potex tak také můžete pomoci získat prostředky pro tyto neziskové organizace.
V Benicích můžete textil vhodit do kontejnerů např. v ulici
Květnového povstání. Další místa kontejnerů najdete na
www.potex.cz.

Na přelomu loňského a letošního roku byla provedena výměna vodovodního potrubí na polní cestě mezi Benicemi a Kolovraty, tato oblíbená turistická stezka nyní dostala nový povrch.

