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ZÁPIS ZE SCHŮZKY S OBČANY   
v hostinci „Šantán u Houbaře“ pro občany Hlínoviště  11. 04. 2018 

 
POČET OBČANŮ – 13 
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 28.03.2018 byl schválen závěrečný účet za rok 2017 
- probíhá II. etapa chodníků na Tyršově ulici 
- probíhá fotosoutěž pro kalendář na rok 2019 
- dne 30.04.2018 proběhne Filipojakubská noc na stadioně 
- na nádvoří MÚ probíhá dláždění a oprava zdi 
- na rybníku Slon byla zahájena poslední etapa opravy břehů 
- byly zahájeny práce na odvodnění a oprava kanalizace na zámku 
- připravuje se projektová dokumentace na centralizaci Základní školy – I. etapa - družina 
- probíhá revitalizace a úprava hřbitova 
- připravuje se projektová dokumentace na podzemní a polopodzemní kontejnery 
- dne 03.04.2018 jsme obdrželi zamítavé stanovisko na vybudování workoutového hřiště v Březince 
- obdrželi jsme dotaci ve výši 2.700.000,-Kč z Ministerstva vnitra na vybudování veřejného osvětlení 

k bývalé Sedřeze 
- ve dnech 8.6. – 10.6.2018 proběhne Není Bělá jako Bělá v Bělé nad Radbúzou – zájezd – možnost 

přihlásit na MKZ 
- Balónové hemžení od 21.6. – 24.6.2018 
- připravuje se Plážová házená 
  
Diskuze: 
- zda se plánuje oprava komunikací přes vesnice – TS budou průběžně opravovat výtluky v komunikacích 
- směrem k p. Hančovi jsou ve špatném stavu tři stromy (břízy) – informaci předáme ŽP, prověří 
- jak to vypadá s álejí do Hlínoviště – kácení dřevin by mělo probíhat na podzim a následně bude provedena 

nová výsadba různorodých ovocných stromů, na druhé straně áleje nemůžeme nic vysazovat, jelikož není 
města 

- plánuje se zvýšení ceny vodného – zvyšovala se (inflace) 
- tlak vody – řešeno s VaKem, který vše proměřil a je vše v pořádku 
- pramen u Březinské studánky neteče už skoro vůbec, zda se neprováděl nějaký průzkum – nevíme, slyšíme to 

poprvé a prověříme 
- v Hlínovišti na cestě parkují auta a nedá se tam kolikrát ani projet – volejte Policii 
- cesta mezi nádražím a Hlínovištěm – zjistit majitelé pozemku a vybudovat bezpečnou cestu  
- obecní kálek v Hlínovišti, nechat zabezpečit – zjistíme majitele a vyzveme ho 
- za Šantánem směrem ke kontejnerům komunikace ve špatném spádu, při větších deštích máme zatopené 

zahrady a garáž – TS nechá přeměřit výšku komunikace 
- jak to vypadá s osvětlením bezdězské křižovatky -  máme rozjednané 
- autobusová zastávka - v nejbližší době budeme instalovat novou  
- jak to vypadá s rekonstrukcí mostu – veškeré náležitosti od nás mají, nevíme, kde se to zastavilo – zjistíme 
- v územním plánu je vytipovaná lokalita na motokros, bude pokračovat – klub motokrosu ukončil činnost 
- na Vrchbělou celou zimu auta navážely materiál i v noci – slíbili, že budou jezdit až pod 6. hodině ranní – 

prověříme 
- jak to vypadá s golfovým resortem na Vrchbělé – zatím nemáme žádné nové informace 
- směrem k bezdězské křižovatce je doporučená rychlost 70, auta tam jezdí dost rychle – prověříme snížení 

rychlosti 
 

V Bělé pod Bezdězem dne 16. 04. 2018 
 
Zapsala: R. Hoznauerová 



 
 
 
 
 
 
 


