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Aktuality
K Paní Jarolímová, nájemce Spoleèenského
centra, sdìlila starostce, že návštìvnost
restaurace je minimální a není za tìchto
okolností schopna zajistit provoz, pøestože
zastupitelstvo schválilo snížení nájemného za
kvìten a èerven na 10 tisíc Kè s tím, že druhou
polovinu nájemného bude MÈ èerpat ze zálohy
složené pøi uzavøení nájemní smlouvy. Pøesto
došlo k ukonèení nájmu dohodou k 1. èervenci
2012. Souèasnì byl vyvìšen zámìr na pronájem restaurace ve spoleèenském centru
a inzerát nabízející tento pronájem. Vyzýváme
i touto cestou zájemce o pronájem restaurace,
aby se pøihlásil na adresu:
mcbenice@seznam.cz. Restaurace má 60
míst k sezení a je plnì vybavená.
K MUDr. Hálová ukonèuje nájem ordinace ke konci èervna. Uvolnìné prostory
nabízíme k pronajmutí na ordinaci, pøípadnì
kanceláøe. Informace na úøadì mìstské èásti.
K Koncem kvìtna byla·dokonèena
oprava autobusové toèky.
K N a veøejném zasedání bylo dohodnuto, že
kontejnery, dosud umístìné u budovy úøadu
MÈ, se pøemístí na kontejnerové stání proti
Okrasné ulici pøi výjezdu z Benic.
K Zastupitelstvo zaèalo øešit problematické stromy na bøehu Vinného potoka
vedle pozemkù manželù Hálových a pana
Horáka. V souèasné dobì spravuje potok
Povodí Vltavy. Pracovník této organizace
se byl již na stav stromù podívat. Do konce
èervna by mìl dát zprávu, na èí náklady se
budou r i z i k o v é s t r o m y o d s t r a ò o v a t .
ohlednì
K Probìhla schùzka s PVS
øešení zápachu v ulici Okrasná a okolí.
Zástupci spoleènosti na základì zpracované studie navrhují jako první krok výmìnu všech krytù na kanalizaèních šachtách
za plné a pøemístìní ventilaèní hlavice od
domu èp. 204. Tyto úpravy mají být dokonèeny do konce kvìtna. Pokud nebudou
opatøení dostateèná, vymìní se stávající
technologie odèerpávání splaškù za
jinou, která odèerpává ihned, takže nedochází
k zahnívání splaškù. O této
variantì se bude jednat až po vyhodnocení j m e n o v a n ý c h o p a t ø e n í .
K V souvislosti se snahou zastavit nebo
minimalizovat rozsah projektu Obytný soubor

Benice (za zahrádkáøskou kolonií smìrem k ulici
K dálnici) podalo zastupitelstvo prostøednictvím
právní kanceláøe návrh na zrušení opatøení
obecné povahy - zmìny Z 1294. Náš návrh
podpoøili uhøínìveští majitelé nemovitostí v ulici
K dálnici.
K Probìhla schùzka sdružení Be-nice.
Týkala se pøedevším ochrany zasazených stromkù, u nìkterých z nich poškodily srnky kùru, takže bude zapotøebí zajistit
novou ochranu. Hana Doležalová pøednesla návrh o možnosti veøejného bezplatného
promítání filmù v rámci aktivit naší benické
knihovny.
K Romana Vaòková ve spolupráci s hasièi
zajistila program Dìtského dne, který
úspìšnì probìhl v nedìli 27 . k v ì t n a .
K Starostové malých MÈ se pravidelnì scházejí
a vyjadøují se k okruhu témat, která analyzuje
pracovní komise pro posouzení efektivity správy
Prahy, kterou jmenoval radní mgr. Manhart.
Èlenové pracovní skupiny se dohodli na zpracování analýzy v tìchto rovinách:
1) ekonomická (náklady),
2) právní (vymezení pùsobnosti v rámci statutu),
3) sociální.
V rámci pøipomínek zaslala starostka dopis Mgr..
Manhartovi .

Zastupitelstvo dìkuje všem, kteøí
respektují své spoluobèany a
nevyhazují odpadky na veøejné
prostranství a uklízejí exkrementy
po svých psech. Vydržte!

Ve druhé polovinì roku 2012 bude pøistaveno 6 kontejnerù na velkoobjemový odpad
ètvrtek 19. 07 Okrasná
sobota 25. 08. Na luka
sobota 22. 09. Okrasná
sobota 20. 10. Na luka
sobota 24. 11. Okrasná
sobota 15. 12. Na luka

14.00-18.00 h.
12.00-16.00 h.
12.00-16.00 h.
12.00-16.00 h.
12.00-16.00 h.
12.00-16.00 h.

Výtah ze zápisu ze zasedání ZMÈ Praha Benice,
konaného dne 21. 6. 2012
Pøedsedkynì finanèní komise seznámila pøítomné se
Závìreèným úètem a s hospodaøením MÈ za 1-5/2012.
Starostka podala mimo jiné následující informace:
•K ukonèení stavby TV 3150 toèky autobusu. O úmyslu
pøemístìní kontejnerù ze støedu obce k ORCU B,
•O novém režimu pøistavení velkokapacitních
kontejnerù,
•O pøipravované stavbì optické sítì Pragonet první
etapa ul. K Lipanùm a kolem høbitova do Kolovrat,
•O vydání Usnesení odborem výstavby Praha 22 ve
vìci Tenisová škola,
•O doplòování smìrových znaèek mìstského mobiliáøe
•O novém zábradlí na mostì - TSK,
•O žádosti o rozšíøení pronajímaných prostor pro
prodejnu,

O chystaných zmìnách v MHD
Od záøí bude linka 265 ukonèena
v zastávce Nádraží Uhøínìves,
nebude už pokraèovat do zastávky
Depo Hostivaø. Benicemi bude
novì projíždìt v rámci bìžného
tarifu
linka 325 ze zastávky
Nádraží Uhøínìves pøes Lipany,
Benice do Èestlic k obchodnímu
domu KIKA.
Starostka dopisem z 14. èervna
adresovaném Ropidu upozornila
na problém, který tato zmìna
pøinese benickým obèanùm, a
požádala, zda by nešlo, aby
alespoò nìkterý z autobusù linky
265 pokraèoval až na Depo
Hostivaø. V reakci Ropidu se uvádí,
že "základním principem
navrhovaného dopravního opatøení
je v co nejvìtší možné míøe navázat
autobusové linky na vlaky v

Svoz objemného odpadu je hrazen a organizován
hl. m. Prahou. Kontejner bude pøistaven pouze na
4 hodiny a nakládání odpadu bude koordinovat
obsluha.
Upozoròujeme obèany, že nejbližší sbìrný dvùr,
kam mùžete bezplatnì odvážet odpad, je
v Beèovské ulici v Uhøínìvsi.
•O ukonèení nájemní smlouvy s MUDr. Hálovou
•O ukonèení nájemní smlouvy s pí Jarolímovou
•O odvolání proti rozhodnutí (Prvoinstanèní soud
rozhodl ve vìci žaloby MÈ Praha Benice na urèení
vlastnického práva k nemovitostem pozemkùm p. è.
283/10, 284/6, 285/20, 285/22, 285/23 celkem o výmìøe
43 784 m2 v neprospìch MÈ Praha - Benice.
•O dopise adresovaném všem zastupitelùm MÈ od
jednatele spoleènosti Projekt Sever a odpovìdi na
dopis od právního zástupce MÈ Praha Benice.
•O Návrhu na zrušení opatøení obecné povahy, zmìny Z
1294 a uzavøení dohody mezi MÈ Praha Benice a
spolunavrhovateli,
•O zveøejnìní problematického projektu Obytný soubor
Benice v Hospodáøských novinách,
•O ustanovení Svazu mìstských èástí a vstupu MÈ
Praha Benice do tohoto sdružení,
•·O zrušení konceptu ÚP a zahájení práce na novém
(metropolitním plánu) hl. m. Prahy.

zastávce "Nádraží Uhøínìves".
Souhrnný interval v úseku Depo
Hostivaø - Uhøínìves bude v ranní
špièce prodloužen na 10 minut a
v odpolední špièce na 15 minut.
Z výše uvedených dùvodù budou
linky 265 a 267 navázány
v zastávce "Nádraží Uhøínìves" ve
všech provozních obdobích na
vlaky linky S9. Díky provozním
úsporám a nasazení midibusù na
lince 265 bude možné navýšit poèet
spojù tak, že v ranní a odpolední
špièce bude z Benic zajištìn
souhrnný interval linek 265 a 325 15
minut a v odpoledne 30 minut poèet spojù se tedy zvýší
dvojnásobnì. V odpolední špièce
budou mít linky 265 a 325
dohromady støídavý interval 15-30
minut (3 spoje za hodinu). Linka
265 resp. 325 bude navázána ke/od
každému/ho vlaku linky S9. Na

Víte, že...
K Došlo k obnovì a doplnìní ukazatelù a
smìrovek zajišujících lepší orientaci v Benicích?
K Benická zvonièka byla vyhlášena kulturní
památkou?
K Posledního dubna probìhlo ve spolupráci s našimi
hasièi tradièní pálení èarodìjnic? Akce pøilákala

uvedené železnièní trati bude
v nejbližších letech provedena
kompletní rekonstrukce vèetnì
v ý stavby nových železnièních
z a st á v ek "Zahradní Mìsto" a
"Eden". Souèástí nových opatøení
je i zøízení autobusové zastávky
"Nové námìstí" pro linky 266, 267,
269, 364 a 366 tak, aby došlo ke
zlepšení pøestupních vazeb jak od
Depa Hostivaø, tak i od Hájù.
V období pøepravních špièek bude
linka 265 a 325 jezdit natolik èasto,
že bude možný volný pøestup do
èasto jezdícího svazku linek jak ve
smìru na Depo Hostivaø, tak i na
Háje.
Nasazením midibusù na linku 265
bude rovnìž splnìn jeden z èastých
požadavkù cestujících na
nízkopodlažnost."

desítky lidí nejen z Benic, ale i z širokého okolí. Jak
vidìt, získává tato spoleèenská událost na znaèné
popularitì. Není divu, že se zábava protáhla do
noèních hodin.
K Obyvatelé ulice U Císaøské cesty oslavili 2. èervna
výroèí 10 let v Benicích a uspoøádali piknik
s obèerstvením a neformální zábavou?

