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ZÁPIS ZE SCHŮZKY S OBČANY   

MŠ na Pražské ulici pro občany Šubrtov, Výsluní a nádraží 20. 04. 2016 
 
POČET OBČANŮ – 7 
Přítomni – J. Tošovská, L. Voleman, M. Dufek, 
………………………………………………………………………………………………… 
V úvodu setkání přivítala starostka města přítomné občany a zrekapitulovala a zaktualizovala témata z minulého 
setkání. 
Informace p. starostky: 

 -    na ZM dne 06. 04. 2016 byl schválen závěrečný účet za rok 2015 a byl zvolen 7. člen Rady města 
- proběhla oprava břehu rybníka Slon 
- probíhá rekonstrukce bytů na Masarykově nám. čp. 25 
- na Zámku č. 1 v prosinci 2015 spadla část klenby a další část se začala zhoršovat – občané byli 

přestěhováni do zrekonstruovaných bytů 
- Bělský kalendář – příští rok – „Bělská zákoutí“ 
- vyhlášena Fotosoutěž pro kalendář 2017 
- dne 19. 04. 2016 proběhne kolaudace volnočasového areálu Vrchbělá 
- dne 30. 04. 2016 proběhne Filipojakubská noc na stadioně a u Lidových domů 
- byla odeslána žádost na Středočeský kraj o dotaci na rekonstrukci kuchyně v MŠ Velenského 
- nový kamerový systém v provozu – kamera U Koníčka a Vodojemu 
- v sobotu 14. 05.2016 od 14,00 hod. proběhne slavnostní otevření Workoutového hřiště u 

Vodojemu 
- letošní akce Není Bělá jako Bělá se koná v Bělé pod Pradědem, účast cca 15 občanů 
- v měsíci červnu od 16. – 19.2016 se uskuteční Balónové hemžení 
- od 1. 7. 2016 – 3. 7. 2016 se koná 11. ročník Plážové házené 
- Penny Market – probíhají různá povolení k zahájení stavby 

Diskuze: 
- na koho jsou ve městě napojeny kamery – kamery jsou napojeny na Policii ČR 
- u domu čp. 862 Pražská ulice se rozpadá opěrná zeď a plot - prověříme 
- na parkovišti stojí občas až 30 kamiónů a čekají na vjezd do Dehtochemy – řidiči tam po sobě 

zanechávají neskutečný nepořádek – upozorníme majitele 
- opravit most přes potok směrem na Páterov – vyvalené kameny, propadá se 
- vyčistit břehy u potoka, jsou zarostlé 
- zeď u Dehtochemy je ve špatném stavu a vypadávají tam kameny, hrozí, že zeď celá spadne –

budeme kontaktovat majitele 
- autobusová zastávka, jestli by nešla uklidit a vymalovat – TS všechny zastávky objíždějí a uklízí 
- chodník od autobusové zastávky k Dehtochemě nechat opravit a zpevnit, jsou tam nerovnosti a 

tvoří se tam velké kaluže a bahno 
- po cestě od Páterova k ul. Na Pískách umístit odpadkové koše – po celé této trase žádné nejsou a 

pejskaři nemají kam vyhazovat psí exkrementy 
- sjezd od Nádraží na Papírny – auta projíždějí velkou rychlostí – vybudovat retardér nebo, ať 

Policie ČR více měří rychlost – retardér ne kvůli zimní údržbě – budeme urgovat u Policie ČR, 
aby měřili rychlost – na TS jeden volný měřič rychlosti, tak ho tam pověsíme 

 
  V Bělé pod Bezdězem 21.04.2016 
Zapsala: R. Hoznauerová 

 
 



 
 
 
 
 


