
Městský úřad 
Bělá pod Bezdězem 

Masarykovo nám. 90, 294 21  Bělá pod Bezdězem 
Tel.: 326 700 911, Fax: 326 701 334, E-mail: mubela@mubela.cz, 

                     www.mubela.cz 
____________________________________________________________ 

 
ZÁPIS ZE SCHŮZKY S OBČANY   

v klubovně Pejřaváku pro občany Březinky a Bezdědic   30. 11. 2015 
 
POČET OBČANŮ – 9 
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: 

-    Územní plán bude schvalovat zastupitelstvo 9. 12. 2015 – na ten je navázána výstavba 
obchodního domu 

- Rozpočet města bude schvalovat zastupitelstvo 9. 12. 2015 
- Vypsáno výběrové řízení na vedoucího odboru majetku. 
- Zahrada MŠ bude oficiálně otevřena na jaře – kvůli trávě 
- Bělský kalendář – příští rok – „Bělská zákoutí“ 
- Ohňostroj s hudbou a koncertem 

 
Diskuze: 
- na návsi je zničená skluzavka – některé prvky jsou uhnilé, tak je TS demontovaly a na jaře se 

obnoví nové i se skluzavkou 
- nové chodníky v Březince – probíhá zaměření a vyčíslení nákladů – v roce 2016 nebudou, není to 

v rozpočtu města 
- rybník v Březince maličko uniká voda 
- ve Bělé p. B. na tržnici je neskutečné bláto, měla by se celá tržnice opravit – je připraven projekt 

na opravu tržnice 
jaké jsou ohlasy na nový kruhový objezd – myslíme si, že se občanům líbí 

- v Březince (památková zóna) – omezit provoz velkotonážním vozům průjezd  - velké otřesy 
domů – řešili jsme to s Policií ČR, která už nevydává značky 30km/hod., a retardér nedoporučují 
silničáři kvůli úklidu sněhu 

- na silnici při vjezdu do Březinky od Březovic je velmi špatný povrch a jsou tam velké díry, při 
vjezdu do nich auta znečišťují fasády domů 

- autobusová doprava z Mladé Boleslavi do Březinky, zda by nemohl jezdit ještě jeden spoj kolem 
18,00 hod. 

- Ing. L. Verner informoval přítomné občany ohledně schvalování Územního plánu 
 

 
V Bělé pod Bezdězem dne 02. 12.  2015 
Zapsala: R. Hoznauerová 

 
 
 
 
 
 
 


