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ZÁPIS ZE SCHŮZKY S OBČANY 

MŠ na Pražské ulici pro občany Šubrtov, Výsluní a nádraží   18. 6. 2015 
 

   
POČET OBČANŮ – 6 
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 na nádraží směrem na papírny – kdy se začne stavět – nevíme, jestli to bude 

kruhový objezd nebo křižovatka 
- zákaz průjezdu kamiónů od České Lípy do Bakova přes Bělou pod Bezdězem – loni se o tom 

psalo a měla to na stole Krajská rada 
- dodržování rychlosti směrem na papírny, auta nedodržují rychlost 30 km/hod – jestli by se 

nemohl dát radar nebo aspoň retardér 
- minulý týden na betonárce pálili nějaký nepořádek a bylo to cítit po celém nádraží 
- mostek je v havarijním stavu 
- pozemek před koupalištěm je soukromý pozemek a je tam vysoká tráva – oslovit majitele 

pozemku aby to posekal – upozorníme p. Blažkovou ze ŽP 
- vodoteč – z Čisté na nádraží při velkých deštích teče voda až na silnici, veškerý nepořádek potom 

zůstává na silnici 
- vyčisti t starý potok 
- zeď u Pražské 862 se rozpadá 
- na cestě jsou velké díry, bylo by potřeba je vysypat štěrkem 
- jak to vypadá s byty nad Tescem – musí se předělat projekt, jelikož je to předražené 
- kdo bude bydlet v bytě na nádraží – nevíme, jelikož si každý občan musí podat žádost na byt a 

musí splnit podmínky a hlavně chodit na prohlídky bytů 
- kdy se začne stavět Penny Market – čekáme na územní plán 
 

 
V Bělé pod Bezdězem dne 20. 6. 2015 
Zapsala: R. Hoznauerová 



 
 
 
 
 
 
 


