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Aktuality..
► Změna fu n kčn íh o v yu žití pozem ků Zastupitelstvo
odsouhlasilo změnu funkčního využití pozemků z OP
na PZA, o kterou požádal majitel pozemků p. č. 292/1 a
3 v KÚ Benice (oplocená plocha mezi Uhříněvsí a Benicemi). Majitel chce na pozemcích pěstovat okrasné
rostliny a konifery.
► Stavba rodinného dom ku Zastupitelstvo dalo klad
né vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemku
p. č. 211 a 212 v KÚ Benice. Stávající RD č. p. 17 v
ulici K Pitkovicům nevyhovuje současným požadavkům
na zdravé bydlení; bude provedena demolice.
► C yklostezka MČ Praha - Benice schválila uvolně
ní částky 125 000 Kč na vypracování projektové doku
mentace cyklostezky z Benic do Pitkovic. Pokračování
cyklostezky na území P itkovic by měla dle dohody
s Ing. Turnovským zajistit MČ Praha 22.
► Nájemné Na základě žádosti nájemce Společen
ského centra bylo zastupitelstvem sníženo nájemné
„Benické hospůdky" za březen až květen na 5 000 Kč
s tím, že nájemce žádá o dokladování aktivit pro zlep
šení prosperity restaurace.
► S p o le č n o s t ORCO žádá o zm ěnu s ta n o v is k a
k požadované změně územního plánu Z 1713, která
by z orné půdy mezi naší MČ a Pitkovicemi změnila
pozemky ve vlastnictví Jihovýchodního města a. s. na
obytné území umožňující výstavbu. Zastupitelstvo ale
trvá na původních argumentech. Jeden z nejdůležitěj
ších je, že předmětné území není dopravně zajištěno.
Budováním komunikací až po dokončení staveb by byli
nad míru únosnou zatěžováni stávající obyvatelé Benic.
► M e tro p olitn í plán hl. m. Prahy V současné době se
měly možnost městské části a další dotčené organiza
ce a občané vyjádřit k Návrhu zadání územního plánu.
Naše městská část vznesla připomínku, aby se doprav
ní situace projednávala společně s okolními obcemi a
Středočeským krajem. Plán bude v měřítku 1: 10 000
a bude dvouúrovňový, jedna úroveň celá Praha, druhá
po lokalitách (ne městských částech); jednotlivá zastu
pitelstva budou stanovovat hranice zastavěného území
(kam až do krajiny chtějí stavět); jde o rozvoj území,
ne o extenzi výstavby; jde o ochranu hodnot, nezna
mená to konzervaci, ale jde o kvalitu života. Vyznačuje
se rozhraní mezi veřejným prostranstvím a soukromým
domem. Bude se dbát na strukturu a kvalitu veřejného
prostranství, které by případně bylo řešeno ve druhé
vrstvě územního plánu. V současné době se pracuje
na vymezení lokalit, které by měly být zveřejněny od
podzimu. Druhá vrstva plánu bude však zpracována
jen u problémových částí ÚP.
Všichni občané mají možnost se o přípravě územního
plánu informovat na úřadě městské části. Každý má
možnost vyjádřit svůj názor, jak by si představoval bu
doucí vývoj naší městské části. Zda se mají Benice

rozrůstat, zvýšit počet obyvatel a možná získat vět
ší dotace, nebo naopak zachovat stávající hranice
zastavěného území? Své názory můžete přijít říci
osobně, napsat e-mailem nebo zatelefonovat.
► FIT stezka Termín dodání je v kolizi s plánova
ným otevřením 8. května 2013. Jakmile bude zastu
pitelstvo vědět přesnější údaje o realizaci FIT stezky
a o jejím slavnostním otevření, bude o tom benickou
veřejnost včas informovat.

► K ontrola na evidenci obyvatel na MČ Praha Benice proběhla bez závad.
► Magistrát hl. m. Prahy doporučil přejmenovat
část ulice Na luka. Nová ulice se bude jm enovat
„V sadu".
► Na základě žádosti městské části byla schvále
na instalace zpom alovacího pásu na ulici Květ
nového povstání nad zatáčkou, proti schodům do
ulice U císařské cesty. Nyní čekáme, kdy bude TSK
schopné požadavek realizovat.
► Krám ek za úřadem ukončuje činnost k 1. 5. 2013.
Občané mají m ožnost si nakoupit v Potravinách
v původním benickém obchodě, který vietnam
skému prodejci pronajal soukromý vlastník.
► M ěstský soud v Praze dosud nerozhodl ve
věci Návrhu naší městské části na zrušení opatře
ní obecné povahy v části změny Z 1294 (pozemky
mezi zahrádkářskou kolonií a ulicí K dálnice), kterou
se změnila orná půda na území sloužící pro bydlení.

Prosíme všechny, kdo ještě nezaplatili
poplatek za psa a za pronájem hrobového
míst a, aby tak urychleně učinili.

Zveme všechny občany na

páleni čarodějnic
v úterý 30. 4. za dětským hřištěm.

Dne 28. 3. 2013 se v umělecké galerii Parku Holiday uskutečnila ve rn is á ž děl m ístních um ělců,
J in d ry V ikové a Pavla Baňky. Vernisáží provázeli členové studia Ypsilon: Jan Jirán, Miroslav Kořínek,
Jiří Lábus a Jan Schmidt. Expozice nese název Perm anentní dialog a bude v prostorách Parku Holiday,
Květnového povstání 194, 103 00 Praha 10 - Benice probíhat do konce října 2013.
Všichni zájemci o současné české umění jsou srdečně zváni - vstup zdarma!

Jindra

Viková „
aPavei Banka

Malé m ěstské části chtějí zm ěnit dotační vztahy
„Budem e aktivně pracovat na zm ěně dotačních vzta
hů, které by byly spravedlivější pro malé městské
čá s ti, a k te ré by se m o h ly na m a g is trá tu z m ě n it
v příštím volebním období," konstatovala 17. 4. 2013
v Praze-Satalicích na zasedání Svazu městských
částí hlavního města Prahy jeho předsedkyně Petra
Venturová. Zdeňka Javornická, zástupkyně ředitele
magistrátu, která se jednání zúčastnila, sdělila, že
může se svazem na zm ěně dotačních vztahů spolu
pracovat.
Starostům malých městských částí vadí, že v porov
nání s tzv. velkými mají k dispozici m éně finančních
prostředků na opravy vozovek či údržbu zeleně. Sou
časné platné dotační vztahy navíc neodpovídají počtu
obyvatel, protože v malých městských částech došlo

k jejich nárůstu.
Svaz městských částí hlavního města Prahy rov
něž kriticky hodnotí finanční situaci ve školství,
protože jsou zřizovateli m ateřských a základních
škol. „Nejsm e schopni jejich provoz financovat z
vlastních zdrojů," varoval starosta Lysolají Petr
Hlubuček. Na zhoršené situaci má vliv i rozpočtové
určení daní, které metropoli připravilo o více než
miliardu korun. „O brátím e se na prim átora s poža
davkem, aby došlo ke kom penzaci za výpadek ze
státních dotací už v tom to roce," řekla m ístopřed
sedkyně svazu Jana Plamínková.
Svaz městských částí hlavního města Prahy má už
patnáct členů, nově byly přijaty Lysolaje.

František Jenčík, tiskový mluvčí svazu

