Chystáme ........................................................
22. 1. 2011 proběhne od 10.00 ve
Společenském centru U sv. Prokopa
divadelní představení DS UCHO
pohádky Český Honza.

Benická liga

27. 2. 2011 se
uskuteční od 16.00
ve Společenském
centru turnaj
v Člověče, nezlob
se! Děti vítány!

@

Zajímá Vás, co se
v Benicích děje a jaké se
chystají akce?

Vyplňte svůj email na
webových stránkách
www.praha-benice.cz
a budete informováni o dění
v Benicích.
Nezapomeňte:
zaplatit: poplatky ze psů (do 31. 3.)
hrobová místa (do 31. 3.)

Velkoobjemové kontejnery
Zatím máme k dispozici dva
14. 1. 2011 Okrasná
11. 2. 2011 Na luka

Prosíme všechny majitele psů, aby po svých čtyřnohých miláčcích na veřejných
prostranstvích a chodnících důsledně uklízeli - a přispěli tak k čistotě naší obce.

Víte, že..................................
místní úřad zajišťuje tyto agendy?
Legalizace a vidimace
Czech Point
Výpis z Katastru nemovitostí
Výpis z Obchodního rejstříku
Výpis z Živnostenského rejstříku
Výpis z Rejstříku trestů
Výpis z bodového hodnocení řidiče
Autorizovaná konverze dokumentů

Kontakt:
Květnového povstání 21
103 00 Praha - Benice
tel. a fax.: 267 710 933
urad@praha-benice.cz
Úřední hodiny:
Pondělí - 8-12 13-18
Středa - 8-12 13-18

Benický Emil
o b e c n í

z p r a v o d a j

Aktuality........................................................

l e d e n

2011

hl. m. Prahy za účasti příslušného radního, ORCA a naší MČ.
Vymáháme dlužné nájemné
Podporujeme rozšíření lékařské služby
Soudní spor se společností Liveta Městská policie ukončila nájem místa.s. MČ se návrhem na vydání platebního nosti v budově úřadu, která sloužila jako
rozkazu ze dne 19. 2. 2008 domáhala služebna. MČ chce uvolněnou místnost
zaplacení částky 300 000,- Kč z titulu pronajmout lékaři, který by občanům
nezaplaceného nájmu za pozemek KN poskytoval zdravotní služby.
165/2 v KÚ Benice firmou Liveta a.s.
Řešíme situaci benického krámku
(Park Holiday). Obvodní soud pro Prahu
Pí
Chlebnová podala k 31. 12. 2010
10 vydal dne 2. 4. 2008 v souzené věci
výpověď
z nájmu krámku v budově
platební rozkaz, jímž návrhu vyhověl. Do
tohoto platebního rozkazu byl žalovanou úřadu. Zastupitelstvo předběžně jedná
s novým zájemcem,
stranou podán 7. 5.
předmětem
jednání
2008 odpor a věc je
je
i
rozšíření
otevírací
nadále předmětem
doby a sortimentu
soudního
sporu.
nabízeného zboží.
Nájemní vztah byl
Chceme vytvořit prasjednán na dobu
covní příležitost
určitou od 1. 1. 2005
do 31. 12. 2010.
MČ podala opět žádost
V
době
podání
Úřadu práce hl. m.
návrhu
žalovaný
Prahy
o
uzavření
dlužil nájemné za
smlouvy o vytvoření
období 2005, 2006
pracovní
příležitosti
a 2007. Žalovaný
v
rámci
veřejně
v neplacení nájmu
Rozvodněný potok v lednu 2011 prospěšných prací a
pokračuje, a MČ
poskytnutí příspěvku
se proto rozhodla
ze státního rozpočtu a Evropského sorozšířit žalobu i za další dlužná splatná ciálního fondu.
období.
Staráme se o bezpečnost
Řešíme stížnosti na zápach
Starostka požádala Dopravní policii ČR
Probíhají jednání se zástupcem o měření rychlosti v ulici K Lipanům.
společnosti ORCO. ORCO řeší s PVK Na základě výsledků měření budeme
problém zápachu ze splaškové kanali- jednat o způsobu řešení, jak zpomalit
zace v Okrasné ulici. Pokud nebudou dopravu v této ulici.
účinkovat ani nově nasazené enzymy,
Zajistili jsme lepší úklid
kterými se snaží PVK situaci řešit, bude
Zastupitelstvo
se rozhodlo rozšířit
ORCO iniciovat zúžení kanalizačního
smlouvu s firmou Balada o úklid chodníků
potrubí.
v ulici K Lipanům a prodloužit úklid ulice
Usilujeme o mateřskou školku
Květnového povstání až ke křižovatce
Opakovaně jednala starostka se zástup- s Okrasnou. Tyto komunikace jsou ve
cem firmy ORCO o možnosti využít správě Hl. m. Prahy, ale Technická
část polyfunkčního domu v zástavbě správa komunikací nepřikládá těmto koORCO „B“ na mateřskou školku. Plánu- munikacím prioritu.
je se projednání záměru s Magistrátem

Benické akce.....

Týká se i nás.....

19. 11. 2010 Večeře s důchodci. Těm, kteří se nemohli večeře zúčastnit, byly
rozdány malé dárky

V Pitkovicích (u kruhového objezdu za
novými domy Central Groupu) může
v příštích letech vyrůst asi 298 nových
rodinných domů a 159 bytů. Stavbu
plánuje developerská společnost Central Group, jak vyplývá z dokumentů
předložených firmou v rámci posuzování vlivů stavby na životní prostředí
(EIA). Zahájení výstavby projektu Májovková odhaduje developer na květen
2011, dokončení na prosinec 2015.
Central Group už v Pitkovicích působí.
Jeho další projekt zahájený v roce
2006 tam zahrnuje celkem 345 bytů.

5. 12. 2010 Mikulášská ve Společenském centru U sv. Prokopa

Na 41 z nich ještě v současnosti staví, jejich dokončení plánuje na prosinec 2011.
(převzato z www.stavebni-forum.cz)
Vyjádření zastupitelstva Benic k projektu Májovková:
Připomínkovala se nedostatečná dopravní obslužnost, především
velké
vytížení ulice K dálnici, kam má vyúsťovat
i místní komunikace ze schváleného projektu na Obytný soubor Benice (U kříže
za zahrádkami), který má mít kapacitu cca
4000 obyvatel. visejícím s podnikáním

Několik čísel z loňského roku.....
25. 12. 2010 koncert Dětského pěveckého sboru Radost v kostele sv. Prokopa
v Čestlicích

2. 1. 2011 Benická liga - závod na běžkách

K 31.12. 2010 měla naše MČ celkem na účtech u peněžních ústavů částku
1. 437. 109,33 Kč. Z toho na účtu hlavní činnosti (rozpočet) byla částka
856.770,14 Kč, na účtu vedlejší hospodářské činnosti (příjmy pronájmů) částka
533.670,18 a na účtu fondu rezerv rozvoje (povinný účet ze zákona, v naší MČ
je tento účet bez pohybů)částka 46.669,01. Pohledávka za společností Liveta
(Park Holiday) byla k 31. 12. 2010 600 000,- Kč.
Rozpočet pro rok 2011 zatím schválen není. Podle zákona o hlavním městě
Praze a ostatních právních předpisech hospodaříme v současné době na
základě rozpočtového provizoria s předpokládaným objemem příjmů a výdajů ve
výši 400 000,- Kč.

U svatého Prokopa

Akce U sv. Prokopa

☛ 22. 1. Výroční valná hromada Sboru
Denní nabídku jídel a další informace dobrovol. hasičů (od 18:00), následuje
najdete www.usvatehoprokopa.cz posezení s veterány
☛ 28.1. - 29.1. Vepřové hody / prdelačka,
Tel.: 605 257 560
jelítka, jaterničky atd /
zimní provozní doba:
☛ 28.1. Country večer s Melody Bandem
Pondělí
11:00 - 16:00
(od 19:30 zároveň s vepř. hody)
Út -Čt
11:00 - 22.00
☛ 19.2. Valentýnská zábava hraje Šíma
Band
Pá - So
11:00 - 24:00
☛ 5.3. Masopust - maskový rej v restaurantu
Neděle
12:00 - 21:00
☛ 19.3. Josefská zábava

Důležitá telefonní čísla

☎ detašované pracoviště Městské policie v Uhříněvsi: 267 710 961 (nebo 156)
(policejní dům na Novém náměstí)
☎ místní oddělení policie ČR v Uhříněvsi: 274 868 054 (nebo 158)
☎ poruchy veřejného osvětlení (Eltodo): 800 101 109 (nonstop, volání zdarma)

