
Zápis z jednání 
konaného dne 20. listopadu 2014 od 9,00 hod. v kanceláři starosty města 

 
 
 

Za město Bakov nad Jizerou:  
Radim Šimáně, starosta 
Václav Grűnwald, místostarosta 
Mgr. Lenka Koucká, vedoucí MěÚ 
Václav Janda, vedoucí TČ  
 
 
Členové osadního výboru Zvířetice: 
Eva Šimáňová 
Michal Kořínek 
Ludmila Kvapilová 
 
 

 

Dne 20. listopadu 2014 se sešlo vedení města s členy osadního výboru místní části Zvířetice 

k projednání aktuálních požadavků občanů a ke zhodnocení úkolů již dokončených. 

 

 

Požadavky na odbor výstavby a životního prostředí 

Požadavek 
Splněno 
ANO/NE Poznámky 

Vyzvat SÚS – prořez stromů zatáčce k Jeřábu + po 
pravé straně u statku vyzvat k vyčištění a 
prohloubení příkopu  

- 

Požadavek zaslán - budeme 
opakovat žádost, opětovně 
zažádáno, SÚS plánuje oboje 
realizovat ke konci roku dle 
klimatických podmínek 

Oddělení hřiště stromy od cesty k nové výstavbě 
(spolupráce s p. Janečkem)  

- Provedeno, nutné obnovit 

Oprava cesty na hrad tzv. Rozcházka - 

Oprava provedena štěrkem, 
v následujících letech postupná 
oprava cesty asfaltem (nutné řešit 
odvodnění) 

Výspravy komunikací ANO 

Vyzvat SÚS, u místních komunikací 
vyzvat zemědělské společnosti 
k finanční spoluúčasti 

Na „Kopánce“ v zatáčce k hradu dodat koš ANO  

  

 

 



Požadavky na správní odbor 

Požadavek 
Splněno 
ANO/NE Poznámky 

Pozemek u OV - ve spolupráci s VŽP vyzvat 
vlastníka k údržbě, resp. zjistit podmínky případného 
prodeje 

- 
V r. 2014 dědické řízení zahájeno, 
po ukončení bude s dědici jednáno 
o prodeji  

Zajistit informační tabuli na náves – informace o obci 
+ o hradu 

- 
Realizace ve spolupráci s Mgr. 
Dvořákem 

Budova OV  - 

Provedena prohlídka budovy 
OVŽP (viz. záznam), zvážení 
možnosti demolice nebo prodeje, 
na protější parcele u dětského 
hřiště může vzniknout „sportovní 
zařízení“, sídlo OV by tedy muselo 

mít podobu kabin (Osadní výbor si 
nepřeje budovy OV zbourat a 
prodat pozemek jako stavební 
parcelu), vyčkáme na dokončení 
dědického řízení ohl. pozemku 
vedle budovy OV 

Prověřit možnost přemístění ukazatelů a směrovek 
(financovány z dotace - udržitelnost projektu?) na 
hrad Zvířetice – nyní by měly být směřovány od 
Podhradí, resp. od budoucího informačního centra 

ANO 

Některé chybějící směrovky 
obnoveny ve spolupráci s OV, 
aktualizaci značení prověřit před 
zahájením provozu u IC 

 

 

Požadavky pro technickou četu 

Požadavek 
Splněno 
ANO/NE Poznámky 

Dodat dřevo na pořádání čarodějnic ANO  

Zahrnout do plánu údržby travnatých ploch (sekání) 
pozemek parc. č. 501/1 (od Kopánky směrem k paní 
Kvapilové) – pozemek v majetku města 

ANO  

 

 

Požadavky na Městskou policii 

Požadavek 
Splněno 
ANO/NE Poznámky 

žádné -  

 

 

 



Ostatní požadavky 

Požadavek 
Splněno 
ANO/NE Poznámky 

Plynofikace - 

Podána žádost o přípojný bod, 
odpověď RWE negativní, provoz 
by se jim nerentoval, do rozpočtu 
2014 proto PD nezařazena, 
prověřit rentabilnost pro rok 2015 u 
RWE 

Revitalizace Kopánky  - 

6/2013 zpracována studie, 
provedeny svody, předprojektové 
práce se zpracovávají, v návrhu 
rozpočtu 2015 finance na PD, 
žádost o dotaci + VŘ na 
zhotovitele; realizace ve výši cca 
4-5,5 mil. dle dotace 

Do budoucna řešit obnovu návsi -  

 

Další požadavky: 

- před budovou OV obnovit předzahrádky, zrýt a zasázet květiny,  

- oprava komunikace v obci – krajská komunikace, podléhá správě SÚS, 

 

 

Další informace:  

- složení osadního výboru zůstává stejné, 

- město plánuje v budoucnu osvětlení siluetu hradu, 

- OV informován o průběhu realizace oprav hradu a budovy OV v rámci projektu „Rozvoj 

infrastruktury pro CR Zvířetice“, dále o plánu přípravy návrhu komplexní opravy hradu a 

přípravy dalších dotací na realizaci, 

- OV dána na zvážení možnost otevření cesty z Podhradí směrem na hrad pod viaduktem,  

- dotaci do konce roku vyčerpají,  

 

 

Za město: 

Radim Šimáně   ………………………………………………………………. 

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

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

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

 

 



Za osadní výbor:  

Eva Šimáňová   ………………………………………………………………. 

Michal Kořínek   ………………………………………………………………. 

Ludmila Kvapilová   ……………………………………………………………….   


