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ZÁPIS ZE SCHŮZKY S OBČANY   

Komorní sál MKZ B ělá p. Bezdězem,   4.3.2015 
 
POČET OBČANŮ – 1 
 
Přítomni – Ing. M. Lomoz, Bc. Z. Krenický 
………………………………………………………………………………………………… 
V úvodu setkání přivítal starosta města přítomné občany a zrekapituloval a zaktualizoval témata z minulého 
setkání. 
 
Informace p. starosty: 

- začalo se s čištěním sběrových míst (denně) a čištěním zelených ploch od náletů, probíhá i ruční 
dočišťování ulic 

- nový vedoucí Technických služeb – výběrové řízení bylo vyvěšeno na úřední desce, webových 
stránkách města a na stránkách Úřadu práce 

- 19. 2. 2015 se slavnostně otevřelo IC centrum na zámku 
- dokončila se rekonstrukce 6 bytů a připravují se další 3 (2 na zámku a 1 v Máchově ulici)  
- rekonstrukce bytů na Masarykově náměstí č. p. 25 (kde vzniknou byty s úplně jinou dispozicí) – 

byl již vybrán projektant  
- Mělnická – začne se s přeložkami sítí - 15. 3. 2015 by měly být semafory u Sauny 
- připravují se velké akce  - a) Rodáci a Není Bělá jako Bělá – ve dnech 5. -7. 6. 2015 

b) Balónové hemžení – od 18. – 21. 6. 2015 
c) Plážová házená  - jubilejní 10. ročník turnaje Bělá Cup 2015 se 
uskuteční v termínu od 3. – 5. 7.2015 v areálu městského koupaliště 
v  Bělé pod Bezdězem 

- bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele instalatérské, topenářské, zednické a malířské 
práce 

- zveřejnění výběrového řízení na pronájem areálu u Motorlandu 
- probíhá čištění „Dolce“ – odstraňují se nálety dřevin, opravují se lavičky i herní prvky 
- připravuje se projekt na prodloužení chodníků až k čerpací stanici 
- REWE plánuje výstavbu PENNY MARKETU 

 
- Diskuze: 
- nájezd u vazačky je nadále nebezpečný  - je v řešení – zažádáno na Dopravním inspektorátu o 

změnu dopravních značek 
- na ZM se mluvilo o multikáře TS – multikára bude jezdit do března 2015, jelikož jí končí 

technická kontrola 
- plážová házená – nestálo by za zvážení při slunném počasí, vybírat vstup na městské koupaliště 

(mimo účastníky turnaje)   
- v Husově ulici č.p.485-486 – není elektrické otevírání dveří (občané, kteří bydlí ve vyšších 

patrech, musí běhat dolů otevírat) 
 

 
 

 
V Bělé pod Bezdězem dne 5. 3. 2015 
Zapsala: R.Hoznauerová 
 
 
 
 
 


