BENICKÝ ZPRAVODAJ – EMIL – LÉTO 2010
Vážení spoluobčané,
je to tady. Svatá Anna, chladna zrána, děti jdou zase do školy, nejbližší volný den je
28. září a do Senátních a komunálních voleb zbývá 45 dní. Sice máme stále „okur kovou sezónu, ale přesto se v Benicích ledacos událo.
Hezký zbytek léta přeje
Vaše zastupitelstvo
✔ Před rokem se tento úvod lišil jen tím, že nás čekaly volby do Parlamentu ČR. Letos na
podzim budeme volit poslance do Senátu Parlamentu České republiky, do Magistrátu hl. m.
Prahy a do místního zastupitelstva. Volby proběhnou 15. a 16. října. Pokud se v prvním kole
nezvolí senátor, budeme volit ještě následující týden.
✔ Na úřade byla zprovozněna služba Czech Pointu, pokud potřebujete výpis z rejstříku trestů,
katastru z katastru nemovitostí, výpis bodového hodnocení řidiče, obchodního rejstříku,
živnostenského rejstříku, tak vás rádi přivítáme.
✔ pracovník Odboru městského investora nám sdělil, že se vybírá dodavatel na rekonstrukci
točky autobusu. Práce by měly být zahájeny v nejbližší době.
✔ ORCO informovalo zastupitelstvo, že termín dokončení stavby ORCO „B“ by měl být v horizontu 2 – 3 let. Další informace dostaneme v nejbližších dnech a budeme vás informovat na
zářijové veřejné schůzi. I toto bylo jedním z důvodů, proč jsme se negativně reagovali na
Usnesení Rady zastupitelstva hlavního města Prahy, která schválila funkčního využití
dalších pozemků ve vlastnictví ORCA na čistě obytné.
✔ Byl aktualizován přehled přistavených velkoobjemových kontejnerů a kontejnerů na bioodpad. Kontejnery na bioodpad budou do konce roku 2. Využijte je a nezaplňujte zbytečně
kontejnery na vellkoobjemový odpad.
✔ Nejvíce sledovanou akcí byla dostavba Společenského centra, které dostalo název U sv.
Prokopa. Podařilo se. Stavba byla dokončena společně s venkovními úpravami. Dovolujeme
si vás co nejsrdečněji pozvat na prohlídku Společenského centra, která se bude konat dne 17.
záři 2010 od 18 hodin.
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