BENICKÝ ZPRAVODAJ – EMIL – BŘEZEN 2009
Vážení spoluobčané,
březen, za kamna vlezem,. myslím, že o moudrosti našich předků se nedá pochybovat. Myslíte, že si to naši potomci budou říkat i o nás?
Vaše zastupitelstvo



Zase už stavíme, nebo vlastně rekonstruujeme. Pokračuje se ulicí K potoku a bezejmenné
pod pomníkem. Více méně je dokončen chodník podél ulice K Lipanům, který měla vybudovat obec. Zbývající část je na majitelích domů.



Co se týče dalších informací z tohoto konce obce. Útvar rozvoje města akceptoval připomínku zastupitelstva, nestavět za hřbitovem směrem na Lipany. Uliční zástavba se prodlouží
pouze z druhé strany k ulici Květnového povstání a proti bývalé hospodě.



Všichni jsme naštvaní, že v Benicích nefungují světla. Voláme na Eltodo nejméně jednou
denně. Dostali jsme následující vysvětlení. V ulice Okrasné a na pozemku staré hospody došlo při stavbě k tzv. nakopnutí kabelů. Během času nateče do inkriminovaných míst voda a
důsledek známe. Nesvítíme. V tomto měsíci bylo v Benicích hlášeno 5 kabelových poruch.



Zastupitelstvo jednalo s novými managery společnosti ORCO PROPERTY GROUP. Informovali
nás o záměru ORCA pokračovat po schválení žádosti o změnu funkčního využití území mezi
městskými částmi Benice a Pitkovice na čistě obytné, ve výstavbě rodinných domů. Mělo by
se stavět po etapách. Zájem zastupitelstva, ale jistě i všech obyvatel je, aby v rámci výstavby
byla řešena i otázka občanské vybavenosti. Největším problémem plánované výstavby asi je,
že probíhá na hranici Prahy. V podstatě neexistuje nikdo, kdo by koordinoval budování silnic
v Praze a ve Středočeském kraji. Asi se nemůžeme ani divit. Mají na starosti jiné věci …..



Jak jsme psali minule. Na fondy z EU nedosáhneme. Proto jsme se rozhodli zahájit výstavbu
kulturního stánku z vlastních prostředků. Nechali jsme zpracovat prováděcí dokumentaci.
Vypíšeme výběrové řízení a rádi bychom letos stavbu zahájili.



Právní kancelář zastupující naší městskou část upozornila písemně Městskou část Prahu 22,
že nebyla oprávněna dle Zákona o hlavním městě Praze, k prodeji pozemků na katastru MČ
Praha – Benice.



Již jsme dle zápisu v Katastru nemovitostí pro Hlavní město Prahu, majiteli pozemků č.p.
268/6 a 25/7 v k.ú. Benice, za dětským hřištěm. Uvítáme návrhy, jak na pozemku, s co nejmenšími náklady a s co největším ohledem k přírodě, vybudovat sportoviště.



Informace pro obyvatele U Císařské cesty. Jednali jsme s investorem stavby nových domů.
Přislíbil vyčištění celé ulice. Předem nás uvědomí o termínu, kdy k čištění dojde, abyste
mohli zaparkovat na svých pozemcích.



Dále jsme se radili ohledně propadů na spravované části komunikace v její dolní části. V rámci akce TV 3150 se bude rekonstruovat i ulice Na koupaliště. Její povrch bude ze živice. Požádáme, aby v rámci opravy této ulice, byla opraveny i propady ulice U Císařské cesty.



Nakonec zhodnocená tancovačky v Lipanech. Bohužel tento sál nemá takovou kapacitu, jako
naše stará hospoda. Doufáme, že se sem dostali všichni, kteří měli zájem. Atmosféra byla příjemná. Určitě bude dobré takovou akci zopakovat. Děkujeme všem, kteří pomohli s organizací a přinesli dary do tomboly.
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