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ZÁPIS ZE SCHŮZKY S OBČANY   

v klubovně Pejřaváku pro občany Březinky a Bezdědic   04. 04. 2018 
 
POČET OBČANŮ – 20 
Přítomni – J. Tošovská, L. Voleman, Bc. Z. Krenický, M. Dufek, S. Beran  
 
……………………………………………………………………………………………… 
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 30.4.2018 proběhne Filipojakubská noc na stadióně 
- na nádvoří MÚ probíhá dláždění a oprava zdi 
- na rybníku Slon byla zahájena poslední etapa opravy břehů 
- byly zahájeny práce na odvodnění a opravě 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 

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: 
- do dnešního dne jsme od vás neobdrželi vyjádření k vybudování setkávacího místa v Bezdědicích, i když jsme 

to připomínkovali i na ZM v prosinci – na místo byl pozván Ing. Marek, odborník na zeleň - stanoviska byla 
odeslána na Magistrát v Mladé Boleslavi a do dnešního dne nám ještě žádné vyjádření nepřišlo 

- v loňském roce jsem posílal žádost na ŽP ohledně prořezání bříz v Bezdědicích, které rostou do elektrického 
vedení, včera TS břízy prořezali, ale ne úplně všechny  

- přijde nám, že pro Bezdědice nic neděláte, neinvestujete tam žádné peníze, pouze vše investujete do Bělé. My 
také na Bezdědicích to chceme mít pěkné, atd. Nejvíce nás mrzí neinformovanost. – Není pravda, že pro 
Bezdědice nic neděláme. TS sekají hřbitov (není náš majetek), přispěli jsme finanční částkou na projektovou 
dokumentaci opravy kostela a byl zhotoven nový asfaltový povrch kolem kostela. Na vaše požadavky jsme 
osadili nové dopravní značky, které bez našeho svolení byly přemístěny. 

- v Bezdědicích na více místech chybí veřejné osvětlení - prověříme 
- z MÚ vázne komunikace, ohledně odpovědí na žádosti občanů 
- v Bezdědicích chátrá kostel na místním hřbitově – není to náš majetek i přesto TS opravovali hřbitovní zeď. 

Letos v Bezdědicích na hřbitově proběhne geolog. průzkum. 
- Workoutové hřiště v Březince památkáři zamítli, tak zkusit navrhnout nebo vytipovat jiná místa – určitě 

zkusíme vytipovat jiná místa a sjednáme schůzku s památkáři 
- kontejnery na kartony nejsou vyvezeny – info předáme ŽP 
- prosíme, zda byste mohli požádat družstvo Březovice, aby dalo cestu do pořádku (směrem, kde se pálí 
čarodějnice) 

-  
V Bělé pod Bezdězem dne 10. 04. 2018 
 
Zapsala: R. Hoznauerová 



 
 
 
 
 
 
 


