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ZÁPIS ZE SCHŮZKY S OBČANY   

v klubovně Pejřaváku pro občany Březinky a Bezdědic   10. 6. 2015 
 
POČET OBČANŮ – 15 
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: 

- 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: 
- požadavek o snížení rychlosti přez Březinku – dopravní Policie vyjádření zaslala písemně a 

nepovolila snížení rychlosti na 30km/hod 
- u Andršů bude zítra tj. 19. 3. 2015 přistaven kontejner  
- nové chodníky v Březince – probíhá zaměření a vyčíslení nákladů 
- posekání trávy – nový vedoucí TS bude připravovat plán sekání trávy 
- trávu posekat hlavně ještě jednou kolem dětského hřiště – pořádání akce „Vítání prázdnin“ 
- cesta k bytovým domům v Březince – jak se pokročilo – deklarovat jako cestu 
- napouštění rybníku proběhne ve spolupráci s VaKem přes nádrže nebo hydranty 
- navrhujeme rybník napustit ze silážní jámy – je tam dost vody – pokud by to nebylo nákladnější 
- cesta Koňský důl dokončena 
- autobusová zastávka na křižovatce – zajistit zastávku na znamení – od 1.9.2015se částečně budou 

měnit jízdní řády 
- na zastávce nejsou vylepené jízdní řády 
- požádat majitele hospody, aby zajistil ořezání stromů, hrozí spadnutí – nahlásíme p. Blažkové, 

aby se na to přijela podívat a případně kontaktovala majitele hospody 
- u bytovky keře a stromy zasahují přes plot do cesty 
- školní družina – vzešly dva návrhy od školské rady – 1. přesunout školní družinu do ZŠ 

v Máchově ul. a 2. přesunout školní družinu do ZŠ v Tyršově ul. 
- tráva kolem koupaliště se seká, ale chtělo by, aby se opravili lavičky 
- u silnice na Březovice (u dvougaráží ) - otvor 1 x 1m, hluboký asi 1,6m (původně asi kanál) – 

chtělo by to zabezpečit, aby nedošlo k nějakému úrazu 
- zda by nešly do zatáček dát zrcadla – zatáčky jsou dost nepřehledné 
- dne 4. 7. 2015 pořádá občanské sdružení Pejřavák ve Březince akci „Vítání prázdnin „ 
 

 
V Bělé pod Bezdězem dne 12. 6. 2015 
Zapsala: R. Hoznauerová 



 
 
 
 
 
 
 


