BENICKÝ ZPRAVODAJ – EMIL – LEDEN 2008
Vážení spoluobčané,
čas letí jako splašený a je zde první Emil roku 2008. Do nového roku jsme skočili rovnýma
nohama a nedá se říci, že by leden byl měsícem odpočinkovým. Posuďte sami.
I v letošním roce vám budeme pravidelně přinášet novinky a informace z Benic. Uvítáme i
vaše náměty, určitě přispějí k pestrosti Emila.
Přejeme hodně štěstí a pohody v novém roce,
Vaše zastupitelstvo

●

Leden začal v Benicích krátce po půlnoci na Nový rok a to s pěkným rachotem! Doufáme, že se vám
benický ohňostroj líbil!

●

Zastupitelstvo HLMP schválilo návrh změny územního plánuv KÚ Benice a Pitkovice (mezi Benicema a
Pitkovicema – stavba ORCO). Pozitivní je, že pro zpracování návrhu změn je požadována tzv. SEA
(vyjádření k vlivu zástavby na životní prostředí)

●

Věnujeme hodně času řešení čistoty benických komunikací, která byla vzhledem k probíhajícím stavebním
pracem katastrofální. Podařilo se nám zajistit pravidelné čištění ulic , kudy minimálně 2x denně projíždí
čistící vozy. Situaci neustále monitorujeme. Zároveň vyvíjíme tlak na snížení rychlosti projíždějících
nákladních vozidel.

●

Na svém zasedání schválilo zastupitelstvo studii na dostavbu společenského centra Benic. Dostavba
spočívá v přeměně objektu současného úřadu MČ, dvora a přilehlé stodoly na polyfunkční společenské
centrum, kde najde své místo nejenom úřad MČ a naši hasiči, ale také zasedací místnost, restaurace, příp.
menší posilovna. O způsobech financování jednáme a o pokračování jednání o dostavbě vás budeme
informovat.

●

Dlouho avizované otevření benického obchodu se stalo realitou! Po dlouhých peripetiích jsme dokončili
výstavbu obchodu a od pondělka je otevřen. Určitě se zastavte nejenom pro čerstvé pečivo!

●

Prostory úřadu MČ již dlouho volaly po inovaci. Po malování, úpravách knihovny a obměně počítačového
vybavení se nám podařilo získat od Magistrátu hl. m. Prahy vyřazený, velmi pěkný nábytek. Přijďte se
k nám podívat! Těm z vás, kteří hledáte vyřazený nábytek do dílny, garáže, je zdarma k dispozici vyřazený
nábytek na dvoře za úřadem a na chodbách úřadu.

●

Bohužel ne vše je pozitivní. Zatím nemá Magistrát zdroje, abychom zajistili pravidelný odvoz
velkoobjemového odpadu, jak bylo zvykem v minulých letech. Situaci se snažíme řešit, budeme vás
informovat. Pro velkoobjemový odpad je možné zdarma využít sběrné dvory

