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ZÁPIS ZE SCHŮZKY S OBČANY   

V Komorním sále MKZ Bělá pod Bezdězem 23. 10. 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: 
-    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 proběhly volby do Poslanecké sněmovny 
- ve školní družině byl vyměněn zdroj vytápění 
- připravuje se projekt na rekonstrukce ulic v našem městě 
- dne 02.11.2017 se bude na ZM schvalovat Územní plán 
- probíhá příprava rozpočtu města na rok 2018 
  
Diskuze: 
- obdrželi jste na městě dopis od ochránců přírody na odkup pozemků na Vrchbělé, jak se k tomu postavíte – ve 

středu se jedeme podívat do Milovic, dostali jsme pozvání od ochránců přírody. O záměru prodeje Vrchbělé 
musí rozhodnout Zastupitelstvo města a do výběrového řízení se může přihlásit kdokoliv, kdo bude mít o tyto 
pozemky zájem. Všemu, ale nejdříve předcházejí různá stanoviska, atd.. 

- kdy bude chodník k Penny Marketu – proběhlo 2. Výběrové řízení – chodník se bude realizovat na dvě etapy – 
první etapa proběhne ještě do konce letošního roku a druhá v první polovině roku 2018 

- v posledních dnech je velmi cítit štiplavý zápach z Dechtochemy – řešíme to 
- zdi v Bezdězské ulici jsou ve velmi špatném stavu – víme o tom – problémy jsou s památkáři 
- stříbrný smrk na školní zahradě – předáme informaci ŽP 
- při opravě přilehlých ulic bude veden i internet – ano, určitě 
- na Tyršově ulici stojí neustále auta, člověk když tam projíždí, tak musí kličkovat – předáme informaci Policii 
ČR, aby to kontrolovala 

- zda by nebylo možné dát kontejnery i do Bezdězské ulice (proluka vedle základní školy) – předáme požadavek 
ŽP – jinak město uvažuje o podzemních kontejnerech 

- chceme pochválit zaměstnance TS, hlavně ty, kteří udržují zeleň 
 
 
 

V Bělé pod Bezdězem dne 24. 10. 2017 
 
Zapsala: R. Hoznauerová 

 
 
 
 
 
 



 


