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ZÁPIS ZE SCHŮZKY S OBČANY   

v hostinci „Šantán u Houbaře“ pro občany Hlínoviště   15. 6. 2015 
 
POČET OBČANŮ – 8 
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: 

- Mělnická – pokračuje rekonstrukce, kruhový objezd by měl být hotový do konce července. 
- proběhla akce „Není Bělá jako Bělá“ 

 - připravují se velké akce -  
a) Balónové hemžení – od 18. – 21. 6. 2015 
b) 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 

- bude se provádět rekonstrukce zahrady v MŠ Březinka 
- pokračují opravy bytů 
- novým vedoucím TS byl vybrán pan Martin Dufek 
- zveřejnění výběrového řízení na pronájem areálu (pozemků)  Vrchbělá  -  jednáme se zájemcem 
- o pronájem – Autodrom Most p. Zajíček – nejvyšší nabídka 840.000,-Kč 
- probíhá oprava rybníku v Březince 
- dokončena oprava rybníku Slon 
- dokončuje se brouzdaliště, připravuje přívod z Hlučovských pramenů, proběhla další částečná --

oprava bazénu na koupališti 
 
 
- Diskuze: 
- kruhový objezd u Sauny – zda se provádějí kontrolní dny – je tam u chodníku velký oblouk, který 

není optimální a autobusy a nákladní auta mají problém se tam vytočit 
- cesta do Hlínoviště – posekat trávu a rozrostlé keře, které vadí ve výhledu 
- na Bezdězi směrem k nádraží – kaštanová álej – prostříhat koruny stromů, zasahují k domu a dost 

znečišťují okapy, atd. 
- cesta od restaurace k tankovce – je zarostlá a skoro neprůjezdná – občané jí používají jako 

cyklostezku  
- mezi Hlínovištěm a Bělou pod Bezdězem není skoro žádná sjízdná cesta 
- areál Vrchbělá – do konce října by se mělo rozhodnout – pravděpodobně se celý areál bude 

pronajímat 
 

 
V Bělé pod Bezdězem dne 16. 6. 2015 
Zapsala: R. Hoznauerová 

 
 
 
 
 
 
 


