BENICKÝ ZPRAVODAJ – EMIL – ČERVEN 2008
Vážení spoluobčané,
a jsou tady prázdniny. Stavby pojedou dál a po prázdninách nás pravděpodobně čeká
další. Tentokrát by to měla být stavba, která by měla zlepšit občanskou vybavenost.
Odpočiňte si na dovolených, ať ten mazec ve zdraví přežijeme
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Bod číslo jedna je opět jasný – další nepříjemnosti s další objížďkou z důvodu vybudování další
části kanalizace a s tím související rekonstrukce další části komunikace Květnového povstání.
Opět jsem si myslela, že nemůže být problém a zase byl. Zahájení se opět několikrát odložilo,
takže dopravní policie, která má být při každém otvírání objížďky, nakonec nebyla informována a
důsledek zažili na vlastní kůži někteří z Vás. Objížďka by měla trvat měsíc. Situace je zhoršena
tím, že je opět zavřena komunikace K dálnici.
Společnosti Energie Kladno byl správním rozhodnutím vyměřen další poplatek za zábor další
části veřejného prostranství – komunikace Květnového povstání. Jde o částku 168 000,- Kč.
20. 6. 2008 proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva. Nějakým způsobem se vše, co se v
Benicích děje, dotýká všech občanů. Je jen na Vašem rozhodnutí se schůze zúčastnit a mít tak
možnost získat informace a vyjádřit svůj názor. I Vaše nápady mohou ovlivnit dění v obci.
Městská část Praha Benice požádala odbor výstavby v Uhřiněvsi o společné územní a stavební
řízení na projekt Centra Benice.
24. 6. 2008 byla vybrána firma, která nám zhotoví komunikace. Zahájení prací by mohlo začít v
srpnu popř. v září.
Dopravní značka slepá komunikace byla již dříve v ulici U císařské cesty schválena. Musíme
zakoupit novou a instalovat jí.
Magistrát nechal udělat schůdky a tím usnadnil přístup z komunikace Benice - Lipany do
Škaredé strouhy. Tou pak (pokud nebude zrovna po dešti) projdete k lávce, přejdete potok a
kolem Holiday parku dojdete do ulice Na koupaliště.
Dětský den se povedl. Díky komu? Díky Hasičům, Sdružení Be Nice a zastupitelstvu.
Potřebujete si něco „ověřit“? Přijďte na úřad. I u nás již zajišťujeme agendu na základě Zákona o
ověřování.
Myslím, že někteří z Vás nevědí, jaké je spojení na kontaktní osoby u staveb, které u nás
probíhají. Pokud budete mít problémy s firmami pracujícími pro ORCO „A“ a „B“ obracejte se na
pan Ing. Březnického tel. 739328167. Pokud budete mít stížnosti týkající s stavby Stagic (u
bývalé hospody), obracejte se na pana Doležala tel. 724189099
Přes léto nefunguje služebna Městské policie v Benicích. V případě nutnosti volejte stálou
službu tel. 267710961

