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ZÁPIS ZE SCHŮZKY S OBČANY
v hostinci „Šantán u Houbaře“ pro občany Hlínoviště 9. 9. 2015
POČET OBČANŮ – 11
Přítomni – Ing. M. Lomoz, J. Tošovská,Bc. Z. Krenický, M. Dufek,
…………………………………………………………………………………………………
V úvodu setkání přivítal starosta města přítomné občany a zrekapituloval a zaktualizoval témata z minulého
setkání.

Informace p. starosty:
- p. starosta představil nového vedoucího TS pana Martina Dufka
- na FO nastoupil od 1.9.2015 nový vedoucí p. Viliam Matoušek
- Mělnická – dokončí se vodorovné značení a křižovatka by se měla otevřít
a) Husova a Tyršova ul. – frézování 10. a 11. 9. 2015
b) Husova a Tyršova ul. – pokládka asfaltu 14. a 15. 9. 2015
- ZŠ Tyršova ul. – začne se s výměnou oken – zdržení kvůli odvolání se jednoho ze soutěžitelů
- dne 16. 9. 2015 proběhne „Veřejné zastupitelstvo města“ od 17,00 hod. ve školním klubu ZŠ
v Máchově ul. – obdrželi jsme petici proti developerskému projektu dvou osob na výstavbu 50
domků v Březince – bude předloženo zastupitelstvu
- „Opakované veřejné projednávání územního plánu – 29. 9. 2015 od 16,30 hod. ve školním klubu
ZŠ v Máchově ul.
- v neděli 13. 9. 2015 od 10,00 – 17,00 hod. „Bělské posvícení – farmářský trh na Masarykově
náměstí
- Umělecká agentura BRIVA ve spolupráci s Městem Bělá pod Bezdězem pořádá ve středu 23. 9.
2015 od 16,00 ho. na Masarykově náměstí Galakoncert dechového orchestru Krajanka s Josefem
Zimou (při nepříznivém počasí bude koncert přesunut do sportovní haly)
- dne 28. 10. 2015 proběhne koncert „Viva opera“ ve sportovní hale
- u bankomatu České spořitelny bude vyznačena žlutá čára – zákaz zastavení
- opravila se Školní družina – dle požadavků hygieniků
- byla dokončena oprava rybníku v Březince
- obdrželi jsme dotace:
a) MŠ Březinka – přeměna zahrady – již se provádí
b) povrch na školní hřiště – již hotovo
c) vůz pro JSDH – dodávka – bude se vybírat
d) příslib od Středočeského kraje na rozšíření kamerového systému
Diskuze:
- z prodeje domu v Hlínovišti č. p. 15 peníze investovat do Hlínoviště
- oprava komunikace přes Hlínoviště – uvidíme dle rozpočtu na příští rok, které komunikace
opravíme jako první. Peníze nyní nejsou na souvislý povrch, ale jen na nějaké opravy.
- 25. let se v Hlínovišti neudělalo nic, pouze základní věci (odklízení sněhu, atd.)
- na sběrném dvoře zaměstnanci pouze sedí v buňce a nevylezou ven. Vůbec neukážou občanům,
kam vhazovat materiál.
- stavební materiál je na sběrném dvoře zpoplatněn a začíná se rozrůstat nepořádek po lese a okolí.
Zpoplatněn je z toho důvodu, protože podnikatelé toho začali zneužívat
- příjezdová cesta ke kontejnerům je velmi rozbitá – TS opraví
- álejová cesta do Hlínoviště je zarostlá keři, chtělo by cestu obnovit (vysekat staré keře a stromy –
vysázet nové)
- trasa na Vazačku upravená TS – do budoucnosti chceme požádat o dotaci a vystavět cyklostezku
- rozšíření mostu – na starosti to má stavební úřad Doksy – pokud se tento most rozšíří, vznikne
tady větší provoz. Už teď se tady u silnice nevyspíme, projíždí Hlínovištěm velké množství
velkotonážních aut, které ničí vozovku, domy praskají, je to otázka času, než se stane nějaká
nehoda

-

veřejné zastupitelstvo – nemohlo by být online přes skype
v Bělé p. B. se ruší stavebniny – nemáme žádné prostory, které bychom mohli nabídnout pro
stavebniny
kolem Hlínoviště je nový potah na komunikaci – až budou malovat značení, je potřeba to ohlídat.
Bylo na zastávkách žluté označení (před pár lety to platilo město), tak aby značení bylo jako
dříve

V Bělé pod Bezdězem dne 10. 9. 2015
Zapsala: R. Hoznauerová

