BENICKÝ ZPRAVODAJ – EMIL – BŘEZEN 2008
Vážení spoluobčané,
máme za sebou čtvrtinu nového roku. Pokud máte připomínky k probíhající
výstavbě, čistotě v obci, dopravě nebo návrhy na vylepšení naší MČ –
neváhejte a napište.
Vaše zastupitelstvo

•

31. 3. 2008 je termín zahájení rekonstrukce komunikace Květnového povstání od schodů za
trafostanicí k ulici Okrasná. Objízdná trasa je uvedena na webových stránkách. V rámci
rekonstrukce bude vybudován chodník až k Okrasné ulici a opraven i propadlý chodník.
Starostka ujišťuje všechny obyvatele ulice K Pitkovicům a Okrasná, že platí rozhodnutí podle
kterého nemají těmito ulicemi projíždět nejen nákladní vozidla, ale i osobní automobily. Dopravní
obsluha platí pouze pro obyvatele Benic. Investora stavby jsme žádali, aby dodržel podmínky
vydání rozhodnutí a denně kontroloval dopravní značení. Pokutovat za nedodržování dopravního
značení může pouze policie.

•

Žádost o dotaci z Evropských fondů budeme podávat v září. Březnový termín se nepodařil.

•

V pátek proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva v „hasičárně“. Členového našeho sboru natřeli
podlahu a připravili místnost tak, že jsme se tam cítili dobře. Účast byla veliká. Sešlo se nás skoro
60.

•

Všichni zúčastnění se vyjádřili negativně k návrhu městské části Praha – Uhříněves na výměnu
pozemků mezi našimi katastry. Zastupitelstvo se rozhodne po jednání se společností Central Group.

•

Na schůzi jsme také informovali o tom, že nám Odbor správy majetku zamítl žádost o svěření části
pozemku, který sousedí se zahrádkami obyvatel ulice U císařské cesty. Svoje rozhodnutí zdůvodnili
tím, že vybudování komunikace budou součástí investičního záměru na tomto území, které je
funkčním využitím určeno k zástavbě – čistě obytné.

•

Prodej domu „na koupališti“ se dosud nepodařil. Majitelka pozemku pod domem není ochotna
stanovit cenu za pronájem pozemku popř. odkoupení. Budou stanoveny nové podmínky prodeje.

•

Rozhodli jsem se, že ve středu odpoledne bude patřit knihovna společenskému setkání dříve
narozených. Prosím informujte o tom své příbuzné. Zároveň vyzýváme všechny, kteří by byli ochotni
vyprávět o svých cestách, zajímavém povolání apod., aby přišli a setkání zpříjemnili.

•

O rozdělení dotací pro městské části z rezervy z rozpočtu Hl. m. Prahy dosud nebylo rozhodnuto.
Vzhledem k tomu, že se má dotace profinancovat do konce roku, budou mít „obdarovaní“ asi potíže.
Stále můžeme doufat, že to budeme i my.

•

Vzhledem k probíhající výstavbě je i větší „obsazenost“ autobusů. Pokud máte nějaké podněty
k provozu linky 265, napište je. Opakovaně se je pokusíme s Ropidem řešit.

•

Opět připomínáme termín svozu bioodpadu dne 5. 4. 2008 od 13.00 do 16.00 hod. v ulici Na luka.
Dne 14. 3. 2008 bude na tomto místě přistaven kontejner na velkoobjemový odpad.

•

Velmi důležité – stromky, které byly zakoupeny z grantu, který získala paní Ing. Kateřina
Schneiderová (členka Sdružení BeNice) se budou sázet na turistické cestě, která navazuje na místní
komunikaci Na koupaliště. Jamky budou připraveny. Budou potřeba palice na zatloukání kůlů, popř.
hrábě a lopaty. Sraz bude v 15.00 hodin na začátku cesty. Přijďte si zasadit svůj strom !!!!!!

•

5. 4. 2008 budou naši členové Sboru dobrovolných hasičů svážet šrot. Nechte ho prosím připraven
za plotem (jinak ho odvezou „dobrovolníci, kteří odvážení i mříže na vpustě na kanalizace)

