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Vážení spoluobčané,
je tady březen. Český název měsíce, jak píší ve Wikipedii, pochází z rašení bříz a
začátku březosti zvířat. Zvířata už dnes v Benicích nikdo nechová a tak většina z
nás bude po relativně klidném zimním období, věnovat zvýšenou péči zahrádce.
Přejeme vám, aby vaše péče přinesla ovoce
Vaše zastupitelstvo
✔ Z pohledu organizačního pro nás ještě zima neskončila. Byla sice atypická, ale přesto
zvažujeme, zda bylo proveditelné, aby chodníky byly uklizeny lépe. Letos jsme navíc
z našeho rozpočtu měli hradit úklid chodníků v ulici Květnového povstání a K Lipanům,
které jsou ve správě Magistrátu hl. m. Prahy, ale TSK zajistila pouze úklid autobusových
zastávek. Právě ulice Květnového povstání je velmi problematická. Chodníky jsou úzké a
auta zajišťující úklid komunikace nahrnují sníh zase na chodníky. I případný odvoz sněhu by
byl složitý a drahý vzhledem k tomu, že se práce musejí dělat ručně. Proto jsme byli stejně,
jako ve většině ostatních městských částí velmi vděčni těm obyvatelům, kteří uklízeli nejen
chodníky před vlastními pozemky, ale i chodníky vedoucí k zastávkám autobusů.
✔ Další nepříjemnost, která se s ustupujícím sněhem ukázala, jsou psí exkrementy. Někteří
majitelé psů chodí venčit psy mimo zastavěnou část obce. Někteří chodí s pytlíky a po psech
uklízejí, ale soudě podle toho, kolika exkrementům se nyní musíme vyhýbat, je dost těch,
kteří venčí psy na chodníkách a místních komunikacích. PROSÍM, berte ohled na sousedy,
nikomu není příjemné skákat mezi výkaly.
✔ Od března začneme zase budovat. Firma WALCO dešťovou kanalizaci v ulici K Pitkovicům a
Květnového povstání. Tato firma bude, jak jsme již informovali, opravovat poškozený povrch
komunikací Na luka a U Císařské cesty.

Firma AUSTIS bude pokračovat ve stavbě

Společenského centra.
✔ Také jste byli informováni, že Hlavní město nenašlo peníze na rekonstrukci stodoly na
hasičskou zbrojnici. Protože musíme současné zázemí pro hasiče uvolnit Společenskému
centru, upravujeme pro jejich potřeby prostory ve sklepě úřadu. Další nutnou úpravou je
vybudování nového vjezdu do stodoly z ulice Na luka, aby se nemuselo jezdit přes upravený
prostor před Společenským centrem.
✔ Městské části již mohly v letošním roce uplatnit žádost na dotaci z uvolněné rezervy Hl. m.
Prahy na rok 2009. MČ žádala o dotaci na dostavbu Společenského centra.
✔ Zastupitelstvo obdrželo dvě žádosti o vyjádření ke stavbě. První žádost se týkala výstavby
jednopodlažního obytného domu – ubytovny se sedmi bytovými jednotkami, na pozemku u
čp. 27, v ulici na Luka. Zastupitelstvo vydalo negativní stanovisko s ohledem na velikost
budovy, její způsob využití a ohledu na podmínky parkování v okolí stavby.
Druhá žádost se týkala rekonstrukce budovy bývalé prodejny. K tomuto návrhu se
zastupitelstvo vyjádřilo kladně.

✔ Dne 11. 3. 2010 proběhne závěrečná kontrolní prohlídka stavby komunikací vč. parkovacího
stání a vjezdů na pozemku parc. Č. 98/28 v rámci výstavby nového obytného souboru 9
rodinných domů. Stavebníkem je pan Ivan Nedev.
✔ Koncem roku 2009 kontrolovala Policie ČR - dopravní inspektorát během 3 dnů dodržování
pravidel provozu na pozemních komunikacích. Bylo zjištěno 20 přestupků. S ohledem na
výše popsaná zjištění bude policie i nadále v dohledu nad dodržováním pravidel silničního
provozu pokračovat.
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