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ZÁPIS ZE SCHŮZKY S OBČANY   

v klubovně Pejřaváku pro občany Březinky a Bezdědic   09. 10. 2017 
 
POČET OBČANŮ – 11 
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: 
-    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 se otevírá 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 chodníky v Březince – řešíme to, chodníky by Policie ČR i Magistrát města povolil, ale 
záleží na majitelích pozemků, zda budou souhlasit 

- cesta k vodojemu v Bezdědicích – pracuje se na ní, zítra TS dodělají 
- kolem zastávky v Bezdědicích upravit, opravit, vybudovat setkávací místo, nové lavičky – dát částku do 

rozpočtu města 
- zda by TS nemohli v Březince sekat častěji než 2x – TS sekali víckrát než 2x – sekáme dle počasí, atd. 
- lavičky jsou nestabilní – můžeme je připevnit na betonové dlaždice, ale nedají se potom přesouvat 
- workoutové hřiště v Březince je zahrnuto v rozpočtu města na rok 2018 
- do Bezdědic přidat více dopravních značek (slepá ulice), rozcestníky např. k Domu dětí a mládeže – lidé 

to hledají a často se ptají na cestu 
- směrem k vodojemu v Bezdědicích prořezat stromy a keře – zasahují dost do silnice a cedule Bezdědice 

není také vidět – zajistí TS 
- v Březince směrem k bytovému domu je cesta také zarostlá – TS prořežou 
- jak to vypadá s opravou cesty k bytovkách v Březince  –  cesta není naše, je soukromé osoby – zkusíme 

oslovit majitele této cesty 
- autobusová zastávka je do půlky podmáčená – předáme odboru RaMM 
- zvonička vedle hasičárny je také mokrá – teče voda po zdi – špatně udělaný okap – předáme informaci 

odboru RaMM 
- kolem dubu u kalu něco vytéká a je tam velké množství sršňů – ŽP prověří 
- upozornit majitele hospody, aby prořezal keře a stromy – zasahují do silnice 
- cesta směrem k Šafránkům je ve špatném stavu – prověříme, komu cesta patří 
-  

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

 



 
 
 
 
 
 


