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ZZááppiiss  zz  jjeeddnnáánníí  vveeddeenníí  mměěssttaa  BBaakkoovv  nnaadd  JJiizzeerroouu    

ssee  zzáássttuuppccii  mmííssttnníí  ččáássttii  MMaalláá  BBěělláá  
 
 

 
Zahájení: 14. října 2015 od 16,00 hod.  

 
 

Účastníci: 

Radim Šimáně, starosta 

Václav Grűnwald, místostarosta 

Mgr. Lenka Koucká, vedoucí MěÚ 

Lubomír Peroutka, vedoucí OVŽP 

Václav Janda, vedoucí TČ 

 

Josef Filip, předseda OV 
Bc. Martin Krejčí, člen OV 
Vladimír Šlégl, člen OV 

 

Dne 14. října 2015 se sešlo vedení města se zástupci osadního výboru místní části Malá Bělá 

k projednání aktuálních požadavků občanů zejména týkajících se rozpočtu na rok 2016 a dále 

ke zhodnocení úkolů již dokončených. 

 
 

Odbor výstavby a životního prostředí 

Požadavek 
Splněno 
ANO/NE 

Poznámky 

okraj komunikace směr Bítouchov - provedení 
zpevněné plochy (štěrk, obrubníky) jako 
provizorního chodníku 

 
je zde příkop zajišťující odvodnění 
komunikace, musel by se připravit 
projekt, který by odvodnění řešil 

instalace zákazu zastavení u retardérů  řeší se (policie, Magistrát) 

prověřit, proč nelze vyvážky z žump občanů vozit do 
čističky v Bakově n. J. 

ANO 
čistička je bezobslužná, není 
konstruována na fekál 

 

Správní odbor 

Požadavek 
Splněno 
ANO/NE 

Poznámky 

zajistit opravu okna na VO po vloupání ANO  
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Technická četa 

Požadavek 
Splněno 
ANO/NE 

Poznámky 

okraj komunikace směr Bítouchov - provedení 

zpevněné plochy (štěrk, obrubníky) jako 

provizorního chodníku 

 
Je zde příkop zajišťující odvodnění 
komunikace, musel by se připravit 
projekt, který by odvodnění řešil 

údržba cesty "Na Porážce" - větve zasahují do 

komunikace 
 

nutné řešit jako celek, na zvážení 
externí firma 

 

 

Městská policie 

Požadavek 
Splněno 
ANO/NE 

Poznámky 

problém s nedodržováním "30" směr od Bělé p. B. ANO Kontroly probíhají 

požádat PČR o zvýšený dohled směr Bítouchov 
(nedodržování rychlosti, kamiony) 

  

v rámci plánu činnosti MP zařadit delší přítomnost 
strážníků v obci, např. 2 dny/týden (problém s 
nepřizpůsobivými občany) 

ANO  

 

 

Ostatní 

Požadavek 
Splněno 
ANO/NE 

Poznámky 

žádný -  

 

 

Informace: 

- složení OV zůstává stejné, 

- poslední informace ohledně kanalizace – žadatelem o dotaci musí být vlastník sítí, což je VaK 

Mladá Boleslav a.s., který připravuje v rámci správy infrastruktury za více lokalit dohromady 

žádost o dotaci do výzvy, která je avizovaná na 6-7/2016, realizace by byla v roce 2017/2018, 

o vývoji bude OV informován průběžně, 

- Navýšení příspěvku pro OV z města dle počtu obyvatel – návrh do rozpočtu 2016 připraven, 
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- Příspěvek 10.000,- Kč pro OV zatím nevyčerpán, mají však naplánované, jak s penězi do konce 

roku naloží, 

- Opravený památník – 26.10. od 16,00 hod. se plánuje slavnostní odhalení, všichni jsou 

srdečně zváni. 

 

Další požadavky OV: 

- údržba chodníků – požadavek na úklid listí, TČ provede, v zimě je sníh odklízen dle plánu 

zimní údržby komunikací, 

- Zřízení přechodu „U Mlýna“ – město několikrát o povolení tohoto přechodu žádalo, umístění 

přechodu v této lokalitě PČR neschválila, projednat Komisí pro bezpečnost a veřejný pořádek, 

- Zvýšené měření dodržování rychlosti v místní části Městkou policií, 

- Problém se skupinou obyvatel znečisťující okolí budovy OV u kontejnerů – kontrola MP, 

- Možnost rekonstrukce hřiště z dotace – město bude monitorovat dotační výzvy, OV bude 

diskutovat s občany možné varianty řešení, 

- Problém s dešťovou vodou z polí směr od Bítouchova, která teče příkopem podél 

restaurace Klokočka – CR PROJECT s.r.o. vypracovává projekt pro Krajský úřad na svedení 

dešťových vod do strouhy, bude nutná spolupráce města, 

- Kompostárna na trávu – město bude monitorovat dotační tituly, 

- Řešit černou skládku na Jeřábu a pálení čarodějnic – černá skládka se řeší, probíhá 

přestupkové řízení s osobou, která byla identifikována ze záznamu fotopasti; OV zajistí 

informování občanů, aby se dřevo ke spálení naváželo až v průběhu dubna, 

- Park – konzultovat výsadbu zeleně s OV, prověřit, na základě čeho byl v parku vysázena zeleň 

vč. vysypání kůry,  

- Zajistit odvoz listí z parku, 

- Zřízení elektrické přípojky u hřiště – PD je připravena na zásuvky, s možností 

zřízení osvětlením v budoucnosti nepočítá,  

- požadavky do rozpočtu na rok 2016: 

- výměna oken a dveří na budově OV – OV připraví návrh realizace vč. cenové nabídky a 

předá do středy 21.10.2015, 

- oplotit hřiště u druhé brány – město pořídí materiál, OV natáhne pletivo, 
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- zřízení elektrické přípojky u hřiště – OV do 21.10.2015 dodá návrh na využití přípojky 

(druh akce, četnost v rámci roku), na základě těchto informací bude vybráno technicky 

vhodné řešení přípojky. 

 

 

Za město:  

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

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

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

Lubomír Peroutka   ………………………………………………………………. 

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

 

 

Za osadní výbor:  

Josef Filip   ………………………………………………………………. 

Bc. Martin Krejčí   ………………………………………………………………. 

Vladimír Šlégl   ………………………………………………………………. 


