BENICKÝ ZPRAVODAJ – EMIL – KVĚTEN 2008
Vážení spoluobčané,
přečtěte si několik informací z posledního měsíce. Další Vám sdělíme na veřejném
zasedání zastupitelstva dne 20.6.2008

1. Bod číslo jedna je jasný – úleva občanů bydlících v ulicích K Pitkovicům a Okrasná. Řidiči prostě
dopravní značení nerespektují a neodradili je ani poměrně časté kontroly strážníků MP. Při
opravě další části komunikace Květnového povstání ve správě TSK, bude objízdná trasa přes
staveniště ORCO „B“. Pravděpodobně bude řízena světly. Oprava stávajícího chodníku podél
této komunikace a vybudování nové části až k Okrasné bude realizováno po položení kabelu.
● Společnosti Energie Kladno byl správním rozhodnutím vyměřen poplatek za zábor veřejného
prostranství – komunikace Květnového povstání. Vzhledem k prodlužování záboru jde o částku
přes 600 000,- Kč. Peníze nutně potřebujeme, abychom mohli podat žádost o dotaci na
vybudování Centra.
● Dne 15. 5. 2008 proběhla povodňová prohlídka Pitkovického potoka.
● VÚKOZ Průhonice nám vypracuje studii návsi. Je třeba navrhnout dřeviny, které postupně
nahradí ty, které bude nutné porazit z důvodu poškození. Vybudovat klidné místo pro posezení a
odpočinek starších občanů, pokusit se zkulturnit okolí potoka apod. pokud byste měli nějaké
návrhy, uplatněte je.
● Dne 19. 6. 2008 proběhne konečně výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce komunikací
v Benicích v režii Odboru městského investora Magistrátu. Připomínám, že jsme na tuto akci
získali letos 8 mil. Kč.
● Požádali jsme odbor dopravy v Uhřiněvsi o povolení umístění dopravních značek slepá pozemní
komunikace a obytná zóna, na začátek ulice U Císařské cesty.
● 29. 5. 2008 bude Zastupitelstvu hl. m. Prahy předložen návrh obecně závazné vyhlášky o
udržování čistoty. Pokud bude schválena, bude od 1. 7. 2008 sankcionovatelné každé odhození
nedopalku cigarety, žvýkačky, zbytků potravin apod. Jakmile bude vyhláška schválena, dáme jí
na webové stránky. (Schválení se opozdí, zasedání ZHLMP bylo přerušeno).
● Určitě jste si všimli opět čistě vybílené a natřené čekárny. Doufáme že tentokrát vydrží čistá déle.
● Byly podány žádosti o vyjádření všech dotčených orgánů k projektu na dostavbu Centra obce.
● Srdečně zveme všechny děti, rodiče a sympatizující na oslavu Dne dětí, která se bude konat 1.
6. od 14 hod., za dětským hřištěm. Dospělí si mohou zakoupit klobásku se zlatavým mokem.
Občerstvení dětí bude zdarma. Den společně organizuje zastupitelstvo, Sdružení Be-nice a
hasiči.
● Doufám, že jste si také všimli, že hasiči se zúčastňují na všech veřejných akcích. V souvislosti
s tím opravuji informaci z minulého měsíce, nejednalo se o „malé čarodějnice“. Účast byla
obrovská a spokojenost také. A zase za tím stál Sbor dobrovolných hasičů v Benicích. Patří jim
dík

