Benický Emil
o b e c n í

z p r a v o d a j

Aktuality.____________________________________

► Městská část Benice n abízí k pronájm u
prostor v přízemí budovy úřadu (dříve zde byla
ordinace pro děti). Místnost je rozdělena dřevěnou
přepážkou - 35 m2. čekárna - 7,5 m2 a sociální zaří
zení - 6 m2. Je zde zavedená voda. Další informace
u starostky, paní V. Topičové.
► S etkán í seniorů. V pátek 16. listopadu 2012
proběhne tradiční setkání benických důchodců. Sou
částí setkání bude projekce zajímavého filmu.
► Zastupitelstvo předběžně odsouhlasilo snížení
nájem ného ve S p o leč en sk ém ce n tru na
10 000 Kč po dobu dalších šesti měsíců. Zastupitel
stvo zároveň souhlasí s tím, že bude částečně spon
zorovat akce, zajištěné a propagované nájemcem
hospody.
► Ve spolupráci se sdružením Be-nice se připravuje
akce B e n ic k á f ilm o v á z im a , kdy by se měly
v benické hospůdce pravidelně promítat zajímavé
filmy.

► ORCO má zájem stavět v prostoru areálu
ORCO „B" ještě 3 domy.
► Ve středu 3. října navštívil naši MČ náměstek
primátora RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. a spo
lečně se zástupcem ředitele Útvaru rozvoje měs
ta Ing. arch. Kubišem seznámil zástupce naší
MČ s koncepcí nového územního plánu.
► V sobotu 6. října proběhl v Benicích turnaj
v kroketu. Počasí babího léta přálo. Děkujeme
manželům Schneiderovým za snahu.

Všichni si přejeme, aby Benice byly čisté a
uklizené. Prosíme tedy všechny občany, aby
uklízeli listí a plody ze svých stromů, jejichž vět
ve přesahují do veřejného prostranství. Pokud
dojde ke znečištění komunikací nebo veřejného
prostranství při stavebních pracích, je nutné, aby
se majitel nemovitosti postaral o úklid.

13.10. bude v Okrasné od 13. do 16. hodin kontejner na
BIOODPAD
a
20 .10. bude v ul. Na luka od 12. do 16. hodin kontejner na
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD.
Do tohoto odpadu není možné dávat bioodpad - např.
větve a listí ze stromů.
Upozorňujeme občany, že nejbližší sběrný dvůr,
kam mohou bezplatně odvážet odpad,
je v Bečovské ulici v Uhříněvsi.

► Peníze na celkovou rekonstrukci komunikace
Květnového povstání byly TSK staženy z důvodu ji
ného využití. Silnice se však opravuje a práce budou
pokračovat i během podzimních měsíců.

Drobným benickým podnikatelům a
živnostníkům nabízíme možnost zdarma
inzerovat své služby na těchto webových
stránkách.

