BENICKÝ ZPRAVODAJ – EMIL – LEDEN 2009
Vážení spoluobčané,
Ještě jednou Vás vítáme v novém roce a doufáme, že pro vás bude úspěšný a klidný.
Zima malinko zastavila ruch v Benicích, zejména co se stavebního ruchu týče, docela
jsme si v lednu odpočinuli. S výhledem do dalších měsíců to ale byl asi jen „klid před
bouří“. Na druhou stranu se stále více blížíme stavu, že stavební činnost, která nás všechny obtěžuje
bude dokončena.
Vaše zastupitelstvo















Jsme moc rádi, že se nesplnily naše obavy. Hromady, které na hřiště navezla společnost
Stagic, zmizely.
Splnili jsme slib a kontejnerové stání na tříděný odpad zmizelo z ulice U zahrádek. Nová dvě
stání na tříděný odpad jsou před plynovou přečerpávací stanici vedle ulice Květnového
povstání.
ORCO „A“ vedle ul. Okrasná , bylo zkolaudováno a 11. 2. 09 se zde koná otevírací večírek.
Práce na ORCU „B“ zatím nepokračují. Bližší informace nemáme. Zatím ORCO usiluje o
schválení projektu Nové Benice fáze II. Název nekoresponduje s umístěním, neboť 60
nových domů má být postaveno na katastru Čestlic za vedením vysokého napětí. Stanovisko
naší MČ k záměru jsme zaslali na odbor výstavby v Říčanech, který je kompetentní
k územnímu a stavebnímu řízení. Hranice katastru Benice končí před křižovatkou
komunikací na Česlice a Nupaky. Tyto komunikace již patří Středočeskému kraji.
Městské části mohly požádat o dotaci na max. 3 investiční akce z rozpuštěné rezervy Hl. m.
Prahy na rok 2008. Požádali jsme o dotaci na rekonstrukci stodoly na hasičskou zbrojnici, na
rekonstrukci úřadu vč. společenského centra a na vybudování sportoviště. Pokud se na nás
nedostane, budeme žádat ve druhé výzvě o dotaci z EF.
TJ Benice se rozhodla nerealizovat svůj záměr výstavby sportoviště za dětským hřištěm. Dala
ale sponzorský dar městské části ve výši 280 000,- Kč na nákup pozemku. Děkujeme!
Dle sdělení ředitele Zavosu, organizace zajišťující pro odbor městského investora Magistrátu
stavbu TV 3150 – rekonstrukce komunikací Benice, na kterou jsem letos získali 20 mil., byly
zahájeny práce na zpracování dokumentace pro výběrové řízení. Dá se tedy předpokládat, že
práce budou zahájeny v druhé polovině roku.
Byly pokáceny břízy v ulici Na luka. Mysleli jsme, že dřevo opět schováme na společné akce
(např.čarodějnice apod.), ale pan Jiřinský nám sdělil, že má na dřevo nárok, protože prý
břízy sázel. Situaci nekomentujeme, ale je jasné, že jedinec nemůže ohrozit plánované a
úspěšné akce, které máme v Benicích všichni rádi.
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