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ZÁPIS ZE SCHŮZKY S OBČANY   

MŠ na Pražské ulici pro občany Šubrtov, Výsluní a nádraží 18. 10. 2017 
 
POČET OBČANŮ – 12 
Přítomni – J. Tošovská, L. Voleman, Bc. Z.Krenický.  
 
……………………………………………………………………………………………… 
V úvodu setkání přivítala starostka města přítomné občany a zrekapitulovala a zaktualizovala témata 
z minulého setkání. 
Informace p. starostky: 
-    byla dokončena II. etapa rekonstrukce bytů na Masarykově náměstí čp.25 
- dokončena rekonstrukce kuchyně v Mateřské škole Velenského 
- proběhlo přerušení silnice na Vazačku 
- proběhla výměna střech na domech v Husově ulici 
- probíhá výměna oken, zateplení zadní části budovy a oprava fasády na ZŠ v Tyršově ulici 
- na červnovém Zastupitelstvu města byl schválen Strategický plán města 
- získali jsme dotaci ve výši 500.000,-Kč na opravu stropu ve 2. np. na Zámku 
- dne 12. října byl otevřen Penny Market 
- ve dnech 20. – 21. října proběhnou volby do Poslanecké sněmovny 
- ve školní družině byl vyměněn zdroj vytápění 
- připravuje se projekt na rekonstrukce ulic v našem městě 
- během měsíce října až listopadu by se měl schvalovat Územní plán 
- probíhá příprava rozpočtu města na rok 2018 
  
Diskuze: 
- jak to vypadá s Dechtochemou, zápach je čím dál tím intenzivnější – byla pozvána inspekce a výsledek je, že 

vše je v normě 
- město by mělo vyvolat nové měření a nezávislou firmou, opravdu to řešit radikálně a nenechat to vyšumět 
- vyžádat od Dechtochemy  technologický postup a co vlastně zpracovává  
- my občané se o to musíme starat a jednat, protože obec v tomto směru pro nás nic nedělá 
- můstek přes potok – byl na místě statik a připravuje se projektová dokumentace 
- plánuje se něco s domem na Pražské ulici – část zdi se opravila a z druhé strany ne – ověříme u technika SB – 

snažíme se postupně majetek města opravovat 
- hluk během víkendu (sekání, řezání, atd.) – informace občanům formou rozhlasu, letáků, aby věděli jak se 

chovat o víkendu a nerušit své sousedy 
- jak to vypadá s černou skládkou naproti betonárce – odkup pozemku byl zamítnut a je to v dalším řešení 
- zeď před Dechtochemou se postupně rozpadá a hrozí sesuv – upozorníme stavební odbor 
- z parkoviště se stává skládka – majitel byl vyzván  - znovu zaurgujeme 
- silnice Pilský kopec – opraveny výtluky, ale zeptat se na Středočeském kraji, zda je v dobrém statickém stavu 
- omezení 30 km/hod – zamítnuto 
- přechod pro chodce na Pražské ulici – nedovolí nám to, jelikož přechod musí být od chodníku k chodníku 
- autobusové zastávky na Výsluní jsou ve špatném stavu, nepořádek, někde chybí okap – předáme informaci TS 
- schody od autobusové zastávky na Výsluní jsou ve špatném stavu a zda by nebylo možné upravit ještě 

neoficiální cestu od autobusové zastávky – předáme TS a prověříme cestu 
- vypouštění fekálií na Výsluní – seznam občanů jsme si vyžádali na VaKu a byl jim zaslán dopis, zároveň byla 

odeslána žádost na Vodoprávní úřad v Mladé Boleslavi – měli byste také vy, jako občané dát podnět, foto, atd. 
- potok je zarostlý, že ani není poznat kde je – oslovíme Povodí Labe 
- neskutečný nepořádek u kontejnerů – je to jen v lidech a město uvažuje o podzemních kontejnerech 
- jak město bude postupovat se zápachem z Dechtochemy – spojíme se s obcí Čistá a uděláme vše co je v našich 

silách 
  

V Bělé pod Bezdězem dne 19. 10. 2017 
 
Zapsala: R. Hoznauerová 



 
 
 
 
 
 
 


