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ZÁPIS ZE SCHŮZKY S OBČANY
v hostinci „Šantán u Houbaře“ pro občany Hlínoviště 11. 10. 2017
POČET OBČANŮ – 15
Přítomni – J. Tošovská, L. Voleman.
………………………………………………………………………………………………

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:
-

nedostatečné parkování ve městě
na pozemku u Kláštera vybudovat nové parkoviště – pozemek není města, majitelem pozemku je stát
provoz velkotonážních vozů směrem z Hlínoviště na Vrchbělou – vozy jezdí od 4:00 hod., zda by nemohli
jezdit od 6:00 hod. – obrátit se na Středočeský kraj
cesta směrem od vlakového nádraží na Bělou p. B. – dva velké kaštany ve špatném stavu – informaci
předáme ŽP
jak to vypadá s autobusovou zastávkou – je to v řešení
u kontejnerů jsou už delší dobu pytle od Compagu (6 kusů) a nikdo je ještě nevyvezl – upozorníme TS
eternit na vývoz do Sběrného dvora se musí dávat do pytlů – prověříme
neustále špatný tlak vody – znovu zaurgujeme na VaKu
do Hlínoviště nedostáváme letáky z Penny Marketu – zajistíme u regionální HR manažerky
kruhový objezd u Penny Marketu – osvítit, špatná viditelnost při sjezdu do Bělé pod Bezdězem
naproti hostinci „Šantán u Houbaře“ velký javor – informaci předáme ŽP
prodloužit veřejné osvětlení co nejblíže ke křižovatce směrem na Bezděz
dle Strategického plánu – vybudovat více cyklostezek např. na Vrchbělé

V Bělé pod Bezdězem dne 12. 10. 2017

Zapsala: R. Hoznauerová

