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► Rozhodnutí o odvolání Zastupitelstvo bylo zatím hužel nedošlo ke slíbené celkové rekonstrukci,
pouze ústně informováno naší právní zástupkyní, ale ulice je alespoň dostatečně opravena TechMgr. Janstovou, o rozhodnutí ve věci odvolání naší nickou správou komunikací.
MČ. Soud I. stupně zamítl žalobu , v níž se žalobce ► Oprava zdi hřbitova V současné době pro(tedy naše MČ) domáhal vydání rozhodnutí, kterým bíhají drobné opravy prasklin a opadané omítky
soud určí, že výlučným vlastníkem pozemků 283/10, na zídce benického hřbitova.
284/6, 285/20, 285/22a 285/23 o celkové výměře ► Akce v hospodě Ve čtvrtek 1. listopadu byl
43 784 m² je hlavní město Praha s právem hospo- ve společenském centru promítnut
v rámci
daření pro MČ Praha-Benice. Městský soud potvrdil akce Benická filmová zima první film. Na záklarozhodnutí soudu prvního stupně. Velkou roli určitě dě hlasování diváci vybrali horor Vertigo od A.
sehrála i skutečnost, že se Hl. m. Praha k žalobě Hitchcocka.
nepřipojila. Uvedené pozemky jsou součástí projek- ► Biokontejner a jeho využití Již větší procentu Obytný soubor Benice, kde plánuje společnost to našich občanů využívá možnosti uložení příProjekt Sever postavit
rodních odpadů do
domy pro 35000 až
biokontejneru.
Do
4000 obyvatel.
konce roku budou
► Jednání o školce
přistaveny ještě dva
Starostka
společně
biokontejnery:10. 11.
s ing. Turnovským,
v ulici Okrasná a
zástupcem
starosty
24. 11. v ulici Na
Uhříněvsi, zahájila se
luka.
společností ORCO jed► Ukradení nápisu
nání o možnosti zřízení
zastávky Z naprosmateřské školky v proto nepochopitelných
storách polyfunkčního
důvodů někdo oddomu, který je součásstranil na horní autí výstavby souboru
tobusové zastávce
ORCO „B“.
pěkný nápis K LipaBenický podzim hýří všemi barvami
► Územní plán Na
nům, který zhotovil
úřadě městské části
pan Klos. Doufáme,
proběhlo jednání s náměstkem primátora RNDr. že bude aspoň užitečný pro zloděje, když už ne
Tomášem Hudečkem, Ph.D., a zástupcem ředitele pro cestující hromadné dopravy.
Útvaru pro rozvoj hl. m. Prahy Ing. Arch Kamilem ► Pokácení stromu Vzhledem k nebezpečí
Kubišem. Zastupitelé městské části mají do půl padajících větví pokáceli hasiči hl. m. Prahy
roku zpracovat rozvahu, jak by se městská část buk v ulici Ke koupališti.
měla v budoucnu vyvíjet. Pokud se shodneme na ► Mikulášská zábava proběhne ve společenpředstavě Benic s hl. m. Prahou a kompetentními ském centru dne 2 prosince. Děti dostanou poorgány, budou naše návrhy sloužit jako podklad zvánky do poštovních schránek. Těšíme se na
pro nový územní plán.
hojnou účast.
► Dne 10. 11. 2012 byla naše městská část přijata
Všichni si přejeme, aby Benice byly čisté a
do Svazu městských částí, který vznikl 23. 5. 2012
uklizené. Prosíme tedy všechny občany, aby
mimo jiné za účelem ochrany společných zájmů a uklízeli listí a plody ze svých stromů, jejichž
posílení jejich významu v procesu rozhodování o věvětve přesahují do veřejného prostranství.
cech, které se jich týkají.
Pokud dojde ke znečištění komunikací nebo
► Večeře pro důchodce Dne 16. listopadu proveřejného prostranství při stavebních praběhne ve společenském centru tradiční večeře pro
cích nebo při dočasném složení materiálu,
seniory, jimž už byly doručeny pozvánky. Bude se je nutné, aby se majitel nemovitosti postaral
promítat film Sicilský klan.
o úklid a zamezil případnému poškození
► Oprava komunikace Květnového povstání Bokomunikace.

