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ZÁPIS ZE SCHŮZKY S OBČANY   

MŠ na Pražské ulici pro občany Šubrtov, Výsluní a nádraží   11.3.2015 
 
POČET OBČANŮ – 8 
Přítomni – Ing. M. Lomoz, J. Tošovská, 
………………………………………………………………………………………………… 
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.) 
 
- Diskuze: 
- křižovatka na Papírny – jestli se bude rozšiřovat (nákladní auta si najíždějí až mimo vozovku) 
- na náměstí u bankomatu České spořitelny – dát zákaz zastavení 
- cesta na Pohotovostní osadu je ve špatném stavu (rozkradeny rošty od kanálů) – problém je, že 

cesta není majetkem města   
- u papírenského domu se skladuje popel, který dělá nepořádek  -  předáme životnímu prostředí  
- u koupaliště na nádraží je rozbitá lávka (školka tudy nemůže chodit s dětmi na procházku) 
- na křižovatce směrem na Papírny už 14 dní nesvítí pouliční lampa – nahlásíme na TS 
- proč se zdražila voda a chuťově není, tak dobrá jako bývala (obsahuje více dusičnanů, ale stále je 

to v normě) – zdražení je z toho důvodu, že VaK střádá peníze na opravu potrubí do budoucna 
- zda se budou dodělávat chodníky na Výsluní 
- kdy už se bude dát jezdit na hřbitov 
 

 
V Bělé pod Bezdězem dne 12. 3. 2015 
Zapsala: R. Hoznauerová 



 
 
 
 
 
 
 


