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ZÁPIS ZE SCHŮZKY S OBČANY   

v klubovně Pejřaváku pro občany Březinky a Bezdědic   18. 3. 2015 
 
POČET OBČANŮ – 15 
Přítomni – Ing. M. Lomoz, J. Tošovská, 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 (pozemků)  Vrchbělá  -  Motorland 
- 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 
- probíhá oprava rybníku v Březince 
- připravuje se oprava rybníku Slon 
- podali jsme žádost o dotaci na přeměnu okolí MŠ Březinka na přírodní zahradu 
- dokončuje se rekonstrukce „Brouzdaliště“ na městském koupališti – budou se přidělávat herní 

prvky (skluzavka, atd.) 
- dne 8. 4. 2015 v 16,00 hod v místnosti školního klubu Základní školy Bělá pod Bezdězem, 

Máchova č. p. 1110 se uskuteční „Veřejné projednání návrhu Územního plánu Bělá pod 
Bezdězem“ 

 
- Diskuze: 
- hydrant u školky v Březince nejde – ověřeno u p. Tošovského (VaK) telefonicky -hydrant je 

funkční 
- u Andršů bude zítra tj. 19. 3. 2015 přistaven kontejner  
- místní koupaliště protéká – propouští dost vody (musí se vyřešit ohledně napouštění rybníku) 
- návrh – v kravíně je nádrž, která je do půlky plná vody, z které by se rybník mohl také dopustit 

(musel by se, ale provést rozbor vody)  
- retardér – cestáři a Policie ČR odmítli tuto variantu, jelikož žádost obsahuje velké množství 

složitých podmínek  
- nové chodníky v Březince – poptáme se na cenu, ale pokud se to uskuteční, tak až v příštím roce  
- oprava silnice  - silnice je ve špatném stavu (velké díry, hlavně u autobusové zastávky, kde 

vystupujete do louže či bahna) – budeme kontaktovat p. Zacha ze „Správy a údržby silnic“ 



-  jestli se předpokládá oprava cesty k bytovým domům v Březince – jezdíme neustále v bahně 
- dokoupit herní prvky na dětské hřiště, něco podobného jako je v Bělé pod Bezdězem u vodojemu 

(musíme zjistit, jak to vypadá s rozpočtem města a pak se uvidí) 
- opravu rybníka v Březince financuje město Bělá pod Bezdězem 
- je možné zrušit průjezd těžkotonážních aut přes vesnici – ničí se silnice i statika domů 

(památková zóna) – můžeme zažádat o snížení rychlosti na 30,-km/hod 
- směrem na Březovice vyčistit kanál – voda potom zůstává na silnici (při průjezdu autem se 

znečišťují fasády domů) 
- u silnice na Březovice (u dvougaráží ) - otvor 1 x 1m, hluboký asi 1,6m (původně asi kanál) – 

chtělo by to zabezpečit, aby nedošlo k nějakému úrazu 
- dne 28. 3. 2015 budeme odvážet naplněné pytle 
- cestu pročistit, zlikvidovat nálety, zprůchodnit 
- TS  - úklid popadaného listí z dubů (lítá nám listí na dvorky a nestačíme to uklízet)  
 

 
V Bělé pod Bezdězem dne 19. 3. 2015 
Zapsala: R. Hoznauerová 

 
 
 
 
 
 
 


