BENICKÝ ZPRAVODAJ – EMIL – LEDEN 2010
Vážení spoluobčané,
uplynul teprve měsíc z roku 2010 a jsme ze všech stran zavaleni nejenom sněhem,
ale také předvolebním kláním stran ucházejících se o naše hlasy. Budeme volit do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, do Zastupitelstva MČ Benice a kraje (Prahy)
a také do Senátu Parlamentu ČR. Nabídka je pestrá, rozhodování nebude jednoduché.
Vaše zastupitelstvo
✔ Zima si nás letos vychutnává. I v Benicích je to ta pravá, ladovská. Asi se rozhodla vysypat všechen sníh, který v předchozích letech ušetřila.
✔ Úklid komunikací Květnového povstání a K Lipanům by měla zajišťovat Hl. m. Praha
prostřednictvím Technické správy komunikací. Zajišťuje ale pouze úklid silnice a zastávek
MHD. Na chodníky, které mají uklízet bohužel nahrnují sníh ze silnice, což znemožňuje využití další techniky na úklid chodníků. Minimální možnou průchodnost chodníků zajišťujeme
na vlastní náklady pomocí firmy Balada, která se stará o zeleň.
✔ Naše místní komunikace (silnice) uklízejí členové sboru dobrovolných hasičů. Velká většina
obyvatel uznala, že se jedná o kalamitní situaci a sama se snažila s úklidem pomáhat. Sněhu
je ale tolik, že v současné době není již prostor, kam by se dal shrnout. Zvažovali jsme i odvoz sněhu z kritických míst (U Císařské cesty). Ale toto řešení je tak drahé, že i Praha vyvážela sníh pouze ze středu města.
✔ Jak situaci zhodnotit ? Především bychom chtěli poděkovat. Všem, kteří pomáhají. Těm, kteří
si uvědomují, že vedle nich žijí občané, kteří nemohou vycházet a tak jim třeba nakoupí.
Všem, kteří alespoň v době kalamity zaparkují svá auta na své pozemky a umožní tak úklid
komunikací. Všem, kteří si přes nesnáze udržují dobrou náladu, protože v Benicích žijí také
proto, že zde mají blíž k přírodě. A nakonec všem, kteří mají zkušenosti a nápady a navrhnou, jak se příště s kalamitou lépe vypořádat.
✔ Veškeré stavební činnosti v obci jsou samozřejmě zastaveny. Úřad se potýká se spoustou nových
vyhlášek a předpisů, které začaly platit od letošního roku a přípravami na volby.
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