BENICKÝ ZPRAVODAJ – EMIL – DUBEN 2009
Vážení spoluobčané,
před pálením čarodějnic se musela větší část zastupitelstva bezpečně ukrýt, takže
Emila předkládáme až nyní
Vaše zastupitelstvo


I. etapa rekonstrukce komunikací – stavba 3150, byla zdárně ukončena. Je na každém, aby
posoudil, zda se mu nové ulice líbí nebo nelíbí. V současné době se předává projektová
dokumentace pro výběrové řízení na další etapu. Je to ulice K Pitkovicům a Na koupaliště.
Předpokládaná doba zahájení je asi jako minulý rok, koncem léta.



Jak jsme informovali v minulém čísle, rozhodlo zastupitelstvo zahájit výstavbu Společenského centra přesto, že jsme nedostali žádnou dotaci. Nyní pracujeme na výběrovém řízení. Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo uvolnění 4 mil. Kč z rezervy Hlavního města na
rekonstrukci stodoly na hasičskou zbrojnici. 4 mil. Bychom měli prostavět v letošním roce.
Financování dalšího pokračování stavby máme zatím ústně přislíbeno. Další rok bude v
Benicích opět ve znamení budování.



V květnu se má začít opravovat Okrasná ulice. Oprava bude probíhat ve třech etapách. První
od křižovatky s ulicí Květnového povstání ke křižovatce s ulicí U zahrádek. Druhá mezi začátkem a vyústěním ulice U zahrádek a třetí zbytek. Doufáme, že oprava bude provedena dle
našich představ.



A zase tady máme změny v dopravě. V době mimo špičku bude jezdit autobusová linka 265
pouze do Uhříněvsi k nádraží ČSD. Další spojení na metro bude orientováno v této době
(mimo špičku), na linku 267 na Jižní město - Háje. Můžeme využívat i vlakového spojení,
které má v současné době krátké intervaly.



V souvislosti s dopravou se snažíme vyřešit situaci na zastávce autobusů u Lékařského
domu, kde není ani lavička ani přístřešek. Doufáme, že Vás již příště budeme moci informovat o opatřeních Dopravního podniku.



Na Útvaru rozvoje města a následně s radním panem Martinem Langmajerem jsme
projednávali koncept nového územního plánu. Byly akceptovány všechny naše připomínky.
Jen pro připomenutí. MČ souhlasí pouze s doplněním uliční zástavby (tzn. pouze jedna řada
rodinných domů) v Ulici K Lipanům, na bývalém fotbalovém hřišti a proti novým domům v
ulici U císařské cesty.



Zastupitelstvo hl. m. Prahy uvolnilo prostředky na přistavení kontejnerů v původním časovém rozvrhu





pátek

15 . 5.

Na luka

29. 5.

Okrasná



pátek

12 . 6.

Na luka

26. 6.

Okrasná

Čarodějnice, které se opět konaly za dětským hřištěm a kompletně je připravili členové
hasičského sboru. Vydařily se. Nakonec se umoudřilo i počasí a tak se příjemně povídalo a
popíjelo. DĚKUJEME



Oslavu dětského dne jsme letos z důvodu velké konkurence přesunuli již na 23. 5. Místo tradiční: na dětském hřišti a na našem pozemku za dětským hřištěm. TJ Benice se rozhodla přispět částkou 5 000,- Kč. DĚKUJEME



Od 11. 6. do 6. 8. bude v areálu Parku Holiday seznamovat Škoda a. s. prodejce s novým
modelem Yeti. Účastníci budou mít k dispozici 16 aut této značky a pro posouzení ještě auta
konkurenčních značek. Bezpečnost akce, která údajně nemá narušovat provoz v obci, budeme konzultovat s dopravní policií.
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