BENICKÝ ZPRAVODAJ – EMIL – ŘÍJEN 2008
Vážení spoluobčané,
Současné hektické stavební dění v Benicích přesně dokumentuje pořekadlo „Pořád
nic a pak ric !“. V žádném případě nebereme současnou situaci na lehkou váhu, ale
úřední šiml, nepředvídané okolnosti, které byly zjištěny v průběhu některých
staveb (a samozřejmě je zpozdily) a ve finále nástup podzimu, nám všem dává zabrat. V mnoha
případech jsme obětí laxnosti a chyb při plánování, schvalování, ….. Nechceme a nemůžeme se na to
vymlouvat. Žijeme dneškem a tak se opravdu celé zastupitelstvo maximálně snaží, aby dopady na
náš život byly pokud možno málo drastické. Ne vždy to je ale možné. Bohužel.
Jsme ale přesvědčeni, že výsledek bude stát za to a že až čas zacelí současné zjitřené rány, tak
budeme všichni rádi, že jsme to přestáli a bydlíme v pěkném prostředí.
Děkujeme vám za pochopení, toleranci a vaši vstřícnost!
Vaše zastupitelstvo
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Dovolujeme si požádat spoluobčany, které stavba nutí parkovat na veřejném prostranství,
brali co největší ohled na zeleň. Víme, že možností parkování je málo, ale byla by škoda,
kdyby stavba skončila a místo zeleně byly jen vyjeté koleje.
Do poloviny listopadu se prodloužil veřejný zábor na vybudování elektrické sítě na stavbě
původně Stagic s.r.o, dnes Ben 20(stavba na pozemku bývalé hospody) Jinak, jak si můžete
přečíst na úřední desce, byli jsme vyzváni k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce ke
dvěma rodinným domům z tohoto souboru staveb.
Dne 30. 10. 2008 se uskutečnila kolaudační prohlídka rodinných domů v souboru ORCO „A“
(vedle Okrasné ulice) a bylo zahájeno kolaudační řízení vodního díla (napojení kanalizací a
vody). Na uvedené prohlídce jsme byli ujištěni, že do 20 dnů po kolaudaci, tak jak je
uvedeno ve stavebním povolení, bude zlikvidováno zařízení staveniště a do konce roku by
měly zmizet hromady zeminy v okolí této stavby. Jde o ústní informaci a pevně doufáme, že
bude dodržena.
Průběžně řešíme parkování V Okrasné ulici a ulici U zahrádek. Odborem dopravy nám bylo
doporučeno, abychom požádali o schválení dopravního značení, aby obyvatelé mohli na
komunikaci parkovat v souladu se zákonem. Budeme jednat s jednotlivými majiteli domů.
Termín této úpravy bude záviset na termínu oprav Okrasné ulice.
V současné době nejvíc trpí obyvatelé ulic Zkrácená a V prutinách. Počasí se zhoršilo
v nejméně vhodnou dobu. Občané těchto ulic se nedostanou na ulici Květnového povstání
suchou nohou. K tomu můžeme sdělit pouze jediné. Opět se v těchto ulicích potvrdilo, že byla
dešťová kanalizace v katastrofálním stavu. Doufali jsme, že většina kanalizace půjde opravit
robotem, aniž by se muselo vyměňovat potrubí. Po otevření se zjistilo, že to opravdu lze jen
na malých úsecích. Situace je to velmi nepříjemná, výsledný efekt ale přinese více klidu a
jistoty občanům dotčené části obce, protože odpadne strach z případné havárie a ohrožení
jejich majetku.
Většina obyvatel ulice Na luka potvrdila podpisem nespokojenost s technologií
rekonstrukce. Největším problémem je zúžení komunikace díky obrubníkům a zasypání
prostoru mezi obrubníky a ploty kačírkem. Stavba probíhá podle schválené stavební
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dokumentace, která byla údajně projednána s občany již v roce 2006 a změny nejsou možné.
V případě, že by této dokumentaci nevyhovovala, nebude zkolaudována. Co se týče kačírku,
možná by stálo za úvahu, tyto prostory osvěžit vysázením zeleně. V případě zájmu by bylo
možné zvážit úhradu sazenic z veřejných prostředků.
Bohužel tímto výčet prací v naší MČ nekončí. Příští týden se bude čistit koryto potoka, jak
jsme Vás informovali v minulém čísle. Akce by neměla trvat déle, než dva dny.
Další rekonstrukce bude delší – cca 14 dní. Půjde o rekonstrukci dešťové kanalizace v ulici
Květnového povstání v úseku od potoka, přes ulici Ke koupališti až na konec březového háje.
Rekonstrukci bude provádět fa Energie pro ORCO. Na tuto část kanalizace se má napojit
ORCO „B“ po levé straně Květnového povstání směrem na Čestlice.
A na konec pozitivní zprávy. Podařilo se nám získat finanční zdroje na vybudování
odpočinkového koutu vedle bývalé prodejny. Součástí toho bude i vykácení některých
stromů, jejichž stav je bohužel takový, že hrozí jejich zlomení a následné možné ohrožení
lidského zdraví. Zhotovitel tipuje, že by akce měla trvat cca 14 dní.
Máme také pozitivní informace týkající se městské hromadné dopravy. Zástupci společnosti
PID nás informovali o změnách, které by měly nastat již v průběhu prosince letošního roku.
Bude zvýšena četnost vlakového spojení, autobus 265 bude ve špičkách jezdit po půl hodině
a vzhledem k tomu, že bude zrušena linka 268, bude mít autobus 265 opět konečnou
v Lipanech. Dále bude tento autobus mimo špičku končit v Kolovratech, aby bylo zajištěno
spojení našich obyvatel na poštu. Časové údaje zatím nemáme. Spojení na metro Háje by se
mělo také zlepšit. Příměstské tzv. třístovkové autobusy nebudou mít konečnou na DEPU
Hostivař, ale právě na Hájích. Také četnost linky 267 bude vyšší.
Další příjemná zpráva je, že „důchodcovské posezení“ je předjednáno v restauraci U Karla
v Uhřiněvsi na 28. 11. 2008.

