BENICKÝ ZPRAVODAJ – EMIL – ČERVENEC 2008
Vážení spoluobčané,
Je to tady. Svatá Anna, chladna zrána. Do konce letošního roku zbývá přibližně 150
dní.
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„Hopsání“ přes budoucí komunikaci vedoucí přes novou část Benic, jejíž pracovní název je
ORCO „B“, by mělo dnešním dnem, tj. posledním červencovým dnem, skončit. Navazuje
oprava křižovatky. Bude uzavřena komunikace na Nupaky. Do Čestlic bychom měli jet bez
problémů.
Dnes bychom se také měli dočkat posekání plevele podél Okrasné a alespoň částečně na
uložených přilehlých hromadách zeminy.
Stále ještě není vyjasněno, zda se opět bude otvírat Okrasná za účelem poležení telefonních
kabelů pro obyvatele nové zástavby ORCO A. Snažíme se, aby bylo vedení položeno do
pozemku Jihovýchodního města, podél Okrasné ulice. ORCO při ústním jednání přislíbilo
opravu Okrasné koncem roku.
Od minulého týdne je další zábor veřejného prostranství v ulici U císařské cesty. Pevně
doufám, že stále platí, že všechny tři stavby – Stagic, ORCO „A“ a „B“ budou dokončeny ještě
v letošním roce.
Vytoužený klid v Benicích ale ještě nenastane. Tentokrát se stavební činnost bude týkat
většinou staré zástavby. Již v průběhu srpna se k nám nastěhuje společnost Dálniční stavby
Praha, která vyhrála výběrové řízení na jednu z etap stavby technické vybavenosti TV 3150
Komunikace Benice. Součástí první etapy je mimo jiné oprava dešťové kanalizace,
vybudování chodníku a veřejného osvětlení v ulici U Lipan. Oprava dešťové kanalizace a
nový povrch komunikací Zkrácená, V prutinách, K potoku a část komunikace Na luka (u
bývalého krámu).
Městská část podávala vyjádření k projektové dokumentaci na územní řízení na stavbu
Obytné zóny Benice - fáze II. Jedná se opět o stavbu ORCA, ale přes název, by měla být
postavena na katastru Čestlic, v trojúhelníku mezi komunikací na Čestlice a na Nupaky.
Jedná se o stavbu 60 rodinných domů. Naše městská část nesouhlasila s napojením na naší
splaškovou a dešťovou kanalizaci. Zároveň žádala, aby byla před zahájením výstavby
vybudována plánovaná nová komunikace napojující se na exit 8.
Druhé kolo žádostí o dotace z evropských fondů nebude v září, ale bohužel až v listopadu
nebo prosinci. Budeme připraveni. Do konce srpna bychom měli mít stavební povolení na
dostavbu Centra obce, tj. hasičskou zbrojnici a společensko kulturní centrum – hospodu.
Byla zakoupena a nainstalována dopravní značka slepá komunikace v ulici U císařské cesty.
Bylo dohodnuto, že nevhodné umístění hydrantu v této ulici bude řešeno majitelkou
přilehlého domu do jednoho roku.
Byla pěkně opravena zastávka U Lipan a opraven chodník v ulici U zahrádek.
Schválili jsme studii na vybudování odpočinkového koutu pro seniory. Je umístěn v zeleni ,
vedle bývalého krámu. Součástí studie je i návrh na pokácení přestárlých dřevin a vysázení
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nových. Dále jsme objednali projektovou dokumentaci na vybudování kašny v ulici
K Pitkovicům.
Jak jste si již možná přečetli na webových stránkách, máme možnost se zase sejít. 2. 8. 2008
organizuje Sdružení Be Nice od 14 hod. za dětským hřištěm neformální turnaj
v kroketu. Přineste něco na zub a k pití a přijďte se pobavit.
Potřebujete si něco „ověřit“? Úřad MČ Praha - Benice zajišťuje agendu na základě
Zákona o ověřování.

