BENICKÝ ZPRAVODAJ – EMIL – LISTOPAD 2009
Vážení spoluobčané,
ať se těšíte nebo netěšíte, jsou tu Vánoce. Přejeme Vám, aby se Vám podařilo najít
takový způsob jejich prožití, abyste na ně rádi vzpomínali.
Vaše zastupitelstvo












Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo převod 4 mil. Kč, které jsme letos získali na
zahájení stavby hasičské zbrojnice na Společenské centrum. Stavba byla, jak jsme psali
v minulém čísle, zahájena a doufáme, že po vyřešení některých nejasností, bude pokračovat
rychle a bezproblémově. V příštím roce se musíme pokusit sehnat finanční prostředky na
zařízení a okolní úpravy.
V souvislosti se stavbou Společenského centra žádáme všechny okolní obyvatele o
trpělivost a velice se omlouváme za dočasně zhoršené životní prostředí.
Rekonstrukce komunikací. Také se podařilo získat souhlas se zahájením oprav dešťové
kanalizace v ulici K Pitkovicům a Květnového povstání a opravy komunikace Na luka.. Už byl
vybrán zhotovitel – společnost s ručením omezeným, WALCO CZ. Kdy bude pokračováno
v zahájené akci TV 3150 rekonstrukce komunikací Benice, je zatím ve hvězdách. Zbývá opravit
povrch komunikace K Pitkovicům a Na koupaliště a dešťovou kanalizaci a povrch komunikace
Na luka (západ), a hlavně ulici Květnového povstání.
Vzhledem k tomu, že Zastupitelstvo hl. m. Prahy bude schvalovat rozpočet až na zasedání
dne 17. 12. 2009 a městská část může schvalovat rozpočet až po schválení rozpočtu HLMP,
budeme mít veřejné zasedání dne 17. 12. 2009 od 19.00 hod. Jestliže nechceme využít
rozpočtové provizorium a nechceme Vás obtěžovat poslední víkend nebo v týdnu před svátky,
jinou možnost nemáme.
Dne 23. 11. 2009 proběhlo Veřejné projednání územního plánu hl. m. Prahy. Připomínky
nebo námitky je možné podávat do 9. 12. 2009. O konání veřejného projednání jsme Vás
informovali na našich webových stránkách a souhrn informací je na webových stránkách
Magistrátu hl. m. Prahy. MČ projednala svém připomínky na útvaru rozvoje hl. m. Prahy.
Přesto, že byly tyto připomínky při jednání akceptovány, objevily se opět v konceptu. Jedná se o
ulici K Lipanům. MČ povolila pouze prodloužení stávající zástavby jedné řady domů podél ulice
K Lipanům a podél ulice U císařské cesty. V konceptu se ale čistě obytné území částečně
rozšířilo směrem K Uhřiněvsi, podél ulice Květnového povstání (za hřištěm). Proti tomuto
rozšíření jsme podávali připomínku.
Na našich webových stránkách Vás informujeme o dalším jednání o územním plánu. Bude se
konat 15. 12. 2009 od 12.30 hod. ve velkém zasedacím sále Útvaru rozvoje města. Tentokrát se
bude jednat o 6. vlnu změn. Městská část má v této vlně ke schválení změnu funkčního využití
území z orné půdy na les. Jedná se o pozemek č.p. 312/2 o velikosti 21687 m² Na punčošce
(těsně před vodotečí na levé straně silnice na Nupaky).
Dne 27. 11. 2009 proběhlo setkání občanů, kteří v tomto roce dovršili 60 let. Tentokrát jsme
se sešli v Lipanech. Pravda, kuchyně nedosahovala kvality kuchyně U Karla, ale přesto se večer
vydařil a doufáme, že byli účastníci spokojeni.







Již po třetí Vás zveme na koncert v kostele sv. Prokopa v Čestlicích. Vánoční atmosféru
nám přijdou 27. 12. od 18.00 hod. zpříjemnit členové sboru Jiskřička. Kvalita tohoto sboru,
jehož členy byly nebo jsou i děti z Benic, je všeobecně známa.
Hasiči již postavili proti úřadu náš vánoční strom. Prosíme všechny občany, aby pomohli
s jeho výzdobou. Pokud máte doma velké ozdoby nebo vytvořte pěkně zabalené vánoční
dárky. Děkujeme. Strom budeme zdobit dne 5. 12. 09.
Dárky, které nechá Mikuláš na úřadě pro benické děti, budou rozneseny v sobotu 5. 12. 09.
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