BENICKÝ ZPRAVODAJ – EMIL – ZÁŘÍ 2008
Vážení spoluobčané,
Vzhledem k tomu, že jsme se s většinou z vás viděli před krátkým časem, tak bude
dnešní Emil malinko kratší, ale přesto doufáme, že zajímavý.
Hezký první podzimní měsíc vám přeje, Zastupitelstvo Benic
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Do služebny v Benicích nastoupil nový strážník Městské policie pan Petr Marek. Jsme rádi, že
se podařilo zajistit rychlou náhradu.
Konečně můžeme jít po chodníku v ulici Květnového povstání až do Okrasné. ORCO tak
dlouho slibovalo, že nám opraví snížený chodník vedle přechodu, až jsme požádali Dálniční
stavby a ty ho opraví v rámci rekonstrukce komunikací.
Bohužel se dosud nevyřešilo parkování v Okrasné ulici. V současné době zde nesmí dle
dopravního značení parkovat auta na komunikaci. Parkování bylo místním obyvatelům
tolerováno. Bohužel toho využívají i pracovníci stavby, kteří neomaleně brání našim
občanům ve výjezdu z garáží. Pokud přijede Městská Policie, bude pokutovat jak pracovníky
stavby, tak i naše občany. S tím se opravdu nedá nic dělat. Odbor dopravy vidí řešení
v označení jednotlivých parkovacích míst. Ale každé parkovací místo musí být označeno
ještě dopravní značkou. To je záležitost poměrně náročná především s ohledem na
skutečnost, že se parkování pravděpodobně vyřeší ukončením stavby ORCO „A“.
Dnes ráno už většina z Vás jela po další objížďce, Lnářskou ulicí. Opravuje se komunikace U
starého mlýna, navazující na komunikaci Květnového povstání za závorami. Opět by měla
být rekonstrukce dokončena za měsíc. Je dohoda s TSK, že až nastoupí potřebná technika,
bude dodělána autobusová zastávka K Lipanům tak, aby se mohlo sejít směrem na
Císařskou cestu.
Tento týden bude překopána ulice Květnového povstání před vrcholem kopce. Povolení
dostala společnost Stagic od policie a TSK. Má být zajištěn průjezd pro autobus. Také by
měly být v tomto týdnu ukončeny práce v ulici U Císařské cesty. Komunikace bude opravena
a po určité době, cca půl roku – 2 roky bude oprava zrevidována a zhotoven nový povrch.
Pokračují rekonstrukce našich komunikací. Bohužel, jakmile se do komunikace „kopne“,
vyžadují provozovatelé sítí různé úpravy a tím se práce prodlužují. V ulici Na luka musel být
přeložen kabel NN na kraj komunikace. Dešťová kanalizace je v ještě horším stavu, než se
předpokládalo a zjistilo kamerovým průzkumem. Situace se průběžně vyhodnocuje a
projektant rozhoduje o dalším způsobu oprav. Ulice Na luka se bude tento týden zasypávat.
Nyní jsou otevřeny šachty v ulici Zkrácená a V prutinách. Příští týden začne budování
chodníku a opěrné zdi v ulici K Lipanům. Pevně doufám, že ještě letos bude veřejné osvětlení
až na konec této ulice.
Zmiňované stavební aktivity nás všechny obtěžují a vadí nám. Jejich náročnost je daná také
tím, že se tato oblast v minulosti v Benicích zanedbávala a výsledkem toho bylo zvýšené
riziko škod na soukromém majetku hrozících z možné havárie dešťové kanalizace – průsak
vody na pozemky, možné propady půdy do kavern vymletých díky netěsným spojům, …
Prosíme vás proto o trpělivost s probíhající rekonstrukcí a jsme přesvědčeni, že budete
s výsledkem spokojeni.

