
Zápis z jednání 
konaného dne 19. března 2014 od 16,00 hod v kanceláři starostky města 

 
za město Bakov nad Jizerou:  
Mgr. Jana Štěpánová, starostka 
Václav Grűnwald, místostarosta 
Mgr. Lenka Koucká, vedoucí MěÚ 
Václav Janda, vedoucí TČ 
Aleš Konývka, ředitel MP 
 
členové osadního výboru Chudoplesy: 
Alena Říhová, předsedkyně 
Ing. Pavel Orendáš 
Miluše Brychová 
 
Dne  19.  března  2014  se  sešlo  vedení  města  s  členy  osadního  výboru  místní  části  Chudoplesy 
k projednání aktuálních požadavků občanů a ke zhodnocení úkolů již dokončených. 

Požadavky na odbor výstavby a životního prostředí 

Požadavek 
Splněno 
ANO/NE Poznámky 

6 ks stromků podél cesty v nové výstavbě - může být 
i jinde ANO přesunuto k vodní nádrži 

umístění okrasného květináče – místo odstraněné 
telefonní budky  ANO 

TČ – úprava povrchu po telefonní 
budce, osazení květináče OV 
Chudoplesy 

do budoucna zneprůjezdnit okolí kalu ANO koncept postupně – nejsou zřejmé 
hranice pozemků 

požádat o vysekání okolí krajské komunikace II/610 - požádáno 

oprava místní komunikace (zatáčka) k nové 
zástavbě ANO  

 
Revitalizace okolí vodní nádrže - na veřejné schůzi 
občanů v Chudoplesích 12.2.2013 projednáno 
znepřístupnění – občané souhlasí – předložili 
koncept revitalizace – vytvoření  klidové zóny, herní 
prvky 
 

ANO  

Dokončení dřevěného zábradlí na hrázi u nádrže 
(p. Pešán) - 

instalovány kůly, dokončení do 
konce března, ochranný nátěr 
provede OV Chudoplesy 

 
komunikace pro pěší – mezi Bakovem a Chudoplesy 
– bude znovu jednáno o možnosti převést na město 
pozemek od státu 
 

- 
Obnovila se jednání ohledně 
cyklostezky Greenway Jizera – zde 
se nabízí napojení 

 
zkulturnit prostředí a zpevnit podloží pod kontejnery 
na tříděný odpad  
 

ANO  

Zimní údržba – projednat před sezónou dojednat 
bližší podmínky ANO p. Pešán 



Údržba komunikací po zimním období 
-strojní čištění asfaltových povrchů 
-oprava povrchu (výtluků) 

- 
bude provedeno společně s paní 
Šlechtovou, OV vytipuje místa pro 
opravu povrchu komunikací 

Obnova parku u silnice II/610 – zabývá se komise 
ŽP - prořez keřů a uschlé zeleně, 

odsouhlasení návrhu OV 

Oprava chodníků po pravé straně krajské 
komunikace II/610 směrem na Bakov n. Jizerou 
(v kompetenci města) 

- 

v rozpočtu města zahrnuto, je nutné 
dopracovat PD, poté projednání s 
KSÚS, následně bude vypsáno 
výběrové řízení, předpokládaný 
termín realizace do konce r. 2014 

Bezpečnostní opatření plánovaná Krajským úřadem 
Středočeského kraje na komunikaci II/610 v místě 
průjezdu Chudoples 

- 

- zlepšení bezpečnostní situace, 
- vybudování ostrůvků ve středu  
  komunikace II/610, 
- realizace druhého přechodu pro  
  Chodce, 
- vybudování chodníků po levé 

straně komunikace od aut. 
zastávky k nové výstavbě , 

- předpokládaný termín realizace 
do konce r. 2014, záleží na KSÚS 
a rozhodnutí ZaM 

 

Požadavky na správní odbor 

Požadavek 
Splněno 
ANO/NE Poznámky 

Návrh oddělit převzetí veřejného osvětlení od 
komunikací I. etapa (p. Dobiáš, Kněžmost) - 

ZaM schváleno dohromady, p. 
Dobiáš (I. etapa) odmítl podepsat, 
nyní se řeší trafostanice, po 
vyhotovení geometrického plánu 
převod na ČEZ od p. Dobiáše a 
potom co zbyde, p. Dobiáš 
převede na město 

výměna oken a dveří na budově OV ANO dokončeno, žaluzie budou 
instalovány 21.3.2014 

vyzvat k údržbě vlastníka pozemku u bus. zastávky - 
Zahradnický servis s.r.o. ANO nyní nový vlastník 

 

Požadavky pro technickou četu 

Požadavek 
Splněno 
ANO/NE Poznámky 

Dodat dříví na čarodějnice + prostor posekat - stavba vatry OV Chudoplesy 

Kontrola, popř. dorovnání kamenů na původní místo 
u hráze -  

 

Požadavky na Městskou policii 

Požadavek 
Splněno 
ANO/NE Poznámky 

žádné -  



 

 

Ostatní požadavky 

Požadavek 
Splněno 
ANO/NE Poznámky 

Obnovení cedule zákazu skládky (prostor pálení 
čarodějnic) -  

Zajistit a umístit odpadkový koš u nádrže -  

 

Další požadavky: 

‐ OV Chudoplesy požaduje změnu poměru čerpání roční dotace 10.000,‐ Kč 
(nárůst počtu dětí), schválena dohoda na poměru 50 % ‐ výlohy na dětské akce a 50 % ‐ 
ostatní výlohy,  

‐ dokončit vytyčení hranic pozemku (revitalizace okolí vodní nádrže), 
‐ Požadavek OV Chudoplesy na přípravu konceptu/studie opravy místních 

komunikací: 

Cíle: 
‐ přehled celkového rozsahu a finanční náročnosti,  
‐ stanovení priorit pro stavební návaznost opravy jednotlivých úseků,  
‐ stanovení termínového postupu pro jednotlivé,  
  etapy a rozvaha zařazení do rozpočtu města, popř. dotační programy. 
 

Za město:  

Mgr. Jana Štěpánová      ………………………………………………………………. 

Václav Grűnwald      ………………………………………………………………. 

Mgr. Lenka Koucká      ………………………………………………………………. 

Václav Janda      ………………………………………………………………. 

Aleš Konývka      ………………………………………………………………. 

 

 

Za osadní výbor:  

Alena Říhová      ………………………………………………………………. 

Ing. Pavel Orendáš      ………………………………………………………………. 

Miluše Brychová      ………………………………………………………………. 


