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ZÁPIS ZE SCHŮZKY S OBČANY   

v hostinci „Šantán u Houbaře“ pro občany Hlínoviště   25. 3. 2015 
 
POČET OBČANŮ – 9 
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: 
- jak to vypadá se silnicí v Hlínovišti – letos určitě ne – uvidíme dle investic do budoucna 
- Technické služby – přivést štěrk do Hlínoviště na opravu děr v silnici 
- na Bezdězském rozcestí je na okraji vozovky velká díra (dost nebezpečné) - opravit  
- co bude město dělat se zdravotním střediskem – je to opravdu veliká ostuda města, za chvíli to 

spadne – město nemůže dělat nic, jelikož je to majetek lékařů 
- jak to vypadá s areálem Vrchbělá – Středočeský kraj se rozhodl areál pronajímat – musí tak učinit 

do konce letošního roku 
- Bělský park – nelíbí se nám, že v parku místní povaleči dělají nepořádek a park používají místo 

WC ke své potřebě – chodíme tam s dětmi a máme strach, aby na něco nešáhly nebo do něčeho 
nešláply. Bylo by dobré, tam dát nějaké upozorňující cedule.  



- oznámit ŽP, aby si lidé uklízeli kolem svých domů, u některých domů je velký nepořádek 
 

 
V Bělé pod Bezdězem dne 26. 3. 2015 
Zapsala: R. Hoznauerová 

 
 
 
 
 
 
 


