BENICKÝ ZPRAVODAJ – EMIL – ZÁŘÍ 2007
Vážení spoluobčané,
do vaší mailové schránky právě dorazil první Benický Emil, měsíčník, ve kterém vás
zastupitelstvo Městské části informuje o novinkách a aktivitách, které se v Benicích dějí.

•

Určitě všichni čekáte na informaci jaký je stav jednání o bývalé benické hospodě,
objektu čp.15. Již téměř 9 měsíců probíhají intenzivní jednání s památkáři, majitelem,
Magistrátem, společností ORCO (abychom vyjmenovali jen některé organizace), která budou ukončena
v nejbližších dnech. Více informací vám tedy předáme v příštím vydání Benického Emila, nebo na
veřejném zasedání zastupitelstva (pozvánka následuje).

•

MČ Praha Benice v rámci námětů a připomínek, které si vyžádal Útvar rozvoje města pro vypracování
nového územního plánu Prahy žádá, aby vzhledem k rozlehlé výstavbě směrem na Čestlice a Nupaky,
bylo funkční využití území mezi Benicemi, Uhříněvsí a Kolovraty zeleň. Pouze pozemek městské části
292/6, by měl být využit pro veřejné vybavení (školky, sociálně prospěšné zařízení apod.)

•

Opakovaně jsme se také zaměřili na bezpečnost na silnicích Benic. Policie ČR přistihla během 4 – 5 hodin
15 hříšníků. Policie přislíbila i nadále zvýšený dohled. Zároveň bylo požádáno o zákaz vjezdu nákladních
vozidel i ze směru od Nupak.

•

Minulý týden byl zahájen provoz Parku Holiday. Slavnostního otevření, na kterém byl přítomen primátor
Prahy Dr. Bém se účastnili také zástupci MČ Benice. Využili možnosti setkání s primátorem a informovali
jej o našich radostech a strastech.

•

Naše poděkování patří benickým hasičům, kteří vybudovali lávku přes Pitkovický potok a tím umožnili
napojení vycházkové trasy probíhající za Parkem Holiday na síť tras směřující k Lipanům a Kolovratům.

•

Další poděkování patří dobrovolníkům, kteří pomohli s přestěhováním knihovny do patra budovy úřadu,
aby mohly začít práce na rekonstrukci části budovy na prodejnu.

•

V rámci malých vylepšení veřejného prostranství byla osázena čekárna popínavými rostlinami.

•

Jak si asi většina z Vás všimla, rychle pokračuje výstavba dětského hřiště. Je umístěno na louce paní
Klégrové a Ing. Vaňkové, za mostem, proti ulici Na koupaliště. Společnost ORCO nechala vypracovat
návrh rozmístění herních prvků na hřišti, z 50% se podílí na pořízení hřiště a bude spolu s námi hostitelem
při slavnostním otevření hřiště. Tímto zveme všechny benické děti a jejich rodiče a prarodiče na
slavnostní otevření areálu, které se bude konat v sobotu 13. října od 14.30 hodin. Pro děti i dospělé
bude připraveno malé občerstvení, právě v režii ORCA.

•

Jednáme o rozšíření kapacit kontejnerů na tříděný odpad. Nové stanoviště bylo zřízeno v ulici U zahrádek.
V souvislosti s tímto stáním upozorňujeme, že umístění podléhá schválení Policie ČR, a Pražských služeb.
Jeho úmyslné přemísťování se řeší ve správním řízení. Požádali jsme o častější vyvážení kontejneru na
sklo a papír.

•

Dovolujeme si vás pozvat na veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha - Benice, které se bude konat dne
12. října od 18.00 hod. v budově úřadu MČ.

Podílejte se s námi na tvorbě Emila. Posílejte nám své příspěvky, které rádi zveřejníme stejně tak rádi odpovíme
na vaše dotazy a náměty, popř. stížnosti – například jak Vám vyhovuje jízdní řád autobusu 265? Pokud někdo
z vašeho okolí nedostává Emila do své schránky, tak stačí, aby nám poslal svou mailovou adresu a příští měsíc se
to změní.
Těšíme se na setkání na veřejné schůzi, na slavnostním otevření dětského hřiště, nebo někde v Benicích…
Za zastupitelstvo MČ Benice,
Věra Topičová,
starostka

