BENICKÝ ZPRAVODAJ – EMIL – LISTOPAD 2008
Emil vychází již více než rok, napadlo nás podívat se, o čem jsme psali v loňském
roce. I z toho je vidět, že v Benicích je v poslední době opravdu živo. Mnohdy až
moc, ale výsledkem bude pěkná městská část, kde bude radost bydlet. Zastupitelstvo se o to opravdu hodně zasazuje.
Dovolte nám, abychom vám i touto cestou poděkovali za podporu v letošním roce a popřáli vám
krásné prožití vánočních svátků a hodně štěstí, zdraví a pohody v roce 2009.
Vaše zastupitelstvo
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21. 11. 2007 proběhlo na odboru výstavby v Praze 22 veřejné ústní jednání v rámci územního
řízení zahájeného na základě žádosti majitelů rekreačně sportovní centra Park Holiday o vydání rozhodnutí o změně využití území v místě, kde byla uložena vytěžená zemina. - Všichni
jste jistě viděli, že zhutněný val za Holiday parkem je osázen vzrostlými stromky. Je to
vzorek stromů, které, jak nás informovali představitelé společnosti ORCO, pěstují pro
budoucí výstavbu v Benicích v Obříství.
Blízcí sousedé si zajisté všimli, že stoupla pracovní aktivita na všech současných stavbách.
ORCO „A“, „B“ a Stagic. V případě, že budete míst stížnosti související s činností stavby, neváhejte kontaktovat úřad - v poslední době zvláště obyvatelé ulice U Císařské cesty trpí nedostatkem ohledů, které vůči nim předvídá společnost Stagic, v současné době BEN.
Bohužel máme opět možnost se přesvědčit, že špinavá, skoro neprůjezdná komunikace z pohledu odboru výstavby a policie „je při stavbě normální“ . Nechápu, proč se do
stavebního povolení píše, že stavebník musí zajistit, aby vozidla zajišťující stavební
dopravu neznečišťovala komunikaci. Odbor ochrany prostředí v Uhřiněvsi nás informoval, že bude v rámci kolaudace trvat na odklizení materiálu ze stavby.
Probíhá budování krámku v budově úřadu. Pevně doufáme, že uvedení do provozu proběhne
ještě letošní rok. Už se vyrábí cedule. Cedule je, krámek taky. Určitě splnil očekávání. Bohužel sebou nese i nepříjemnosti spojené s chováním některých dělníků, kteří zde nakupují. Odhozené obaly z potravin, nedopalky cigaret, lahve od alkoholu ve sklepě
sousedního domu, pošlapaná tráva.
Rada zastupitelstva hl. m. Prahy schválila převod 8 mil. Kč na stavbu 3150 Komunikace Benice. Stavba již probíhá. Dokončení této etapy by mělo být v únoru příštího roku. Na
příští rok schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy dotaci na tuto akci ve výši 20 milionů
Kč. Bude se opravovat ulice Na koupaliště, K Pitkovicům a hlavně Květnového povstání. Konec iluzím, že bude příští rok v Benicích útulno. Ohlas obyvatel na stavbu
není jednotný. Bohužel, jakmile se začne něco rekonstruovat, musí se projekty řídit
současnými normami a předpisy. Přesto doufáme, že s celkovým výsledkem budeme
všichni spokojeni.
29. 11. 2007 byl schválen rozpočet Hl. m. Prahy. Městská část Praha-Benice dostane dotaci ve
výši 1 697 000,- Kč. Ze státního rozpočtu obdržíme 8 000,- Kč. Na příští rok nám zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo dotaci 2 228 000,- Kč. Státní dotace je ve stejné výši.
10. 12. 2007 proběhne setkání starších občanů. Doufám, že i z těchto setkání bude tradice.
Letos jsme byli 28. 11. v restauraci U Karla v Uhřiněvsi.

●

O zpracování žádosti o dotaci z EF na vybudování centra obce jsme požádali společnost RAVEN Consulting a.s. Vzhledem k tomu, že v době, kdy probíhalo první výzva, nebylo vydáno na centrum stavební povolení, pevně doufáme, že budeme žádat v termínu
druhé výzvy – začátek příštího roku.

Co je nového dnes?
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Nové domy postavené vedle Okrasné ulice, ORCO „A“ byly již zkolaudovány. Čeká nás
oprava Okrasné ulice. Předběžný termín- květen příštího roku.
V rámci výstavby domů „ORCO B“ byla rekonstruována část kanalizace po levé straně potoka.
V zastavěné části bylo vyčištěno koryto potoka. Na pravém břehu potoka se buduje limnigrafická stanice ( monitorování výšky hladiny,okamžitého průtoku i proteklého objemu v
otevřených tocích)
Z větší části jsou dokončeny zahradnické úpravy na návsi a pokáceny stromy, které
ohrožovaly bezpečnost obyvatel, vedle ulice Na koupaliště. Většinu dřeva hasiči uklidili za
účelem využití např. na čarodějnice, do stodoly.
V sobotu si děti mohly v rámci mikulášské nadílky zatancovat a pobavit se v prostorách
hasičské zbrojnice, kterou vyklidili opět členové hasičského sboru.
O prodeji domu u bývalého koupaliště jednáme s JUDr. Petrákovou. Do konce roku bychom
měli podepsat smlouvu.
Závěrem si Vás dovolujeme pozvat na Adventní koncert z díla Josefa Heydna a Antonína
Dvořáka, který se koná v neděli 14. prosince 2008 od 16.00 hod. v Děkanském chrámu Všech
svatých v Uhřiněvsi.
Dne 27. 12. 08 od 17.00 hod. uspořádáme koncert v kostele sv. Prokopa v Čestlicích. Doufáme, že si všichni rádi přijdete prodloužit vánoční pohodu.
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