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ZÁPIS ZE SCHŮZKY S OBČANY
MŠ na Pražské ulici pro občany Šubrtov, Výsluní a nádraží 19. 04. 2017
POČET OBČANŮ – 8
Přítomni – J. Tošovská, L. Voleman, Bc. Z. Krenický, M. Dufek
………………………………………………………………………………………………

V úvodu setkání přivítala starostka města přítomné občany a zrekapitulovala a zaktualizovala témata
z minulého setkání.
Informace p. starostky:
- probíhá II. etapa rekonstrukce bytů na Masarykově náměstí čp.25
- probíhá rekonstrukce kuchyně v MŠ Velenského
- byla provedena II. etapa oprava břehů rybníka Slon
- přerušení silnice na Vazačku – vysoutěženo a odloženo z důvodu opravy silnice I/38
- chodník Tyršova ulice – II. etapa – projekt hotov
- příští týden začne oprava střech na domech v Husově ulici
- byla nám přiznána dotace na zateplení budovy a výměnu oken na ZŠ Tyršova ulice
- proběhlo setkání s občany – Strategický plán – posuzování analytické části
- v únoru proběhl Sportovec roku 2016
- dne 9. – 11.6.2017 5. ročník Není Bělá jako Bělá
- ve dnech 22. – 25.6.2017 proběhne Balonové hemžení
- dne 24.6.2017 – výročí 90. let Bělské házené
- dne 30.6. – 2.7.2017 Plážová házená
Diskuze:
-

-

nejvíce nám vadí zápach z Dechtochemy, trvá to už několik let. Každý týden tam jezdí několik kamiónů a
cisteren. Chtěli bychom, aby to město začalo řešit konkrétně a ne jak nám různé vedení města slibovalo, že to
bude řešit – ŽP prověřuje, který ústav či instituce by provedly kontrolu zápachu.
je možné nechat zkontrolovat občany, kteří tvrdí, že jsou připojeny na kanalizaci a nejsou, kolikrát za rok
vyvážejí septiky? – občané Výsluní budou obesláni dopisem.
jak často se vyváží tříděný odpad – každý týden
už poněkolikáté jsme na Pražské ulici neobdrželi zpravodaj – upozorníme vedoucí České pošty
plánuje město vyhlášku ohledně hluku? Jedná se hlavně o neděli (sekání trávy, řezání dříví, atd.) – pokud
město vydá takovou to vyhlášku, tak nemá lidi na kontrolu a není to nijak vymahatelné
chceme pochválit TS za úklid Na Výsluní
můžete nechat prověřit skládku před betonárkou, je to údajně pozemek města – necháme prověřit
v Páterovské ulici se pořádá myslivecký hon na divoké kachny, je to občanům dost nebezpečné a Policie ČR
tvrdí, že nemohou zasáhnout, že je to písemně povolené z MÚ – město nic takového nepovoluje
řeší se stav silnice směrem od Nádraží na Mladou Boleslav – psali jsme na Správu silnic – ještě jednou
podáme stížnost
proč silničářům trvá než posypou a odhrnou silnice na hlavních tazích v Bělé pod Bezdězem – osobně jsme
na to upozorňovali, ale i vy jako občané můžete napsat stížnost na Správu silnic
u železničního přejezdu jsou vysypané výlisky, vypadá to, že to vypadlo z auta z Tiberiny – musíte upozornit
Tiberinu
na silnici před domem čp. 865 se tvoří velký výtluk (propadlé od kanalizace) – TS prověří a nechají opravit
jestli by nebylo možné dát na Páterovskou ulici značku 30 km/hod.. – zeptáme se, ale nechtějí je povolovat
na Pražské ulici parkují auta na chodníkách a s kočárkem musíte jet po silnici – volat Policii ČR
neuvažuje město o plynofikaci na Nádraží – neuvažujeme, v rozpočtu nejsou finance a dotace pro města na
plynofikaci také ne.
V Bělé pod Bezdězem dne 20. 04. 2017
Zapsala: R. Hoznauerová

