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ZZááppiiss  zz  jjeeddnnáánníí  vveeddeenníí  mměěssttaa  BBaakkoovv  nnaadd  JJiizzeerroouu    

ssee  zzáássttuuppccii  mmííssttnníí  ččáássttii  CChhuuddoopplleessyy  
 
 

 
Zahájení: 2. října 2015 od 13,00 hod.  

 
 

Účastníci: 

Radim Šimáně, starosta 

Václav Grűnwald, místostarosta 

Mgr. Lenka Koucká, vedoucí MěÚ 

Lubomír Peroutka, vedoucí OVŽP 

Václav Janda, vedoucí TČ 

Aleš Konývka, ředitel MP 

 

Miluše Brychová, předsedkyně OV 

Ing. Miroslav Raichl, člen OV 

Petr Rajtr, člen OV 

 

Dne 2. října 2015 se sešlo vedení města se zástupci osadního výboru místní části Chudoplesy 

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 

zajistit terénní úpravy u Sv. Jana ANO  

prověřit možnost realizace kanalizace v obci  

ze stavebního hlediska je realizace 
možná a napojení na čističku 
v Bakově n. J. lze, otázka 
financování 

požádat SÚS o vyčistění příkopu u značky konec 
obce "Chudoplesy" 

 požádáno 

prověřit, proč město nevznese požadavek u 
dotčených pozemků v rámci změny č. 4 úz. plánu na 
splaškovou kanalizaci 

 
úz. plán v rámci dalšího rozvoje 
území s kanalizací počítá, nyní lze 
řešit bezodtokovou jímkou 

 

Správní odbor 

Požadavek 
Splněno 

ANO/NE 
Poznámky 

žádný -  
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Technická četa 

Požadavek 
Splněno 
ANO/NE 

Poznámky 

výsprava omítky knihovny vč. vymalování  bude realizováno v zimě dle počasí 

chodník k p. Hradiskému - zajistit posekání a postřik ANO  

zajistit postřik plevele na hřišti vč. pořezání 
vzrostlých náletů (řešit i do budoucna) 

ANO  

 

Městská policie 

Požadavek 
Splněno 
ANO/NE 

Poznámky 

žádný -  

 

Ostatní 

Požadavek 
Splněno 
ANO/NE 

Poznámky 

žádný -  

 

Informace: 

- Návrhy zaslané OV do rozpočtu na rok 2016 zapracovány, 

- Dětské hřiště – na místním šetření dne 4.9.2015 bylo dohodnuto s OV úprava hřiště, 

Technickou četou byl proveden úklid hřiště, odstranění plevele, posekané, postřik. Doplnění 

kačírku vč. folií – práce pozastaveny z důvodu možného odprodeje části pozemku, OV na 

schůzi rozhodne, zda souhlasí s prodejem pozemku a do 7.10. zašle vyjádření na město, 

následně by práce byly dokončeny. 

Další požadavky OV: 

- Bezpečnostní opatření plánovaná Krajským úřadem Středočeského kraje na komunikaci 

II/610 v místě křižovatky s komunikací vedoucí z nové zástavby - p. Brychová předjednala 

v Mladé Boleslavi s vedoucím dopravního inspektorátu s p. Králem, že vstoupí do jednání 

s městem, za účelem řešení špatné bezpečností situace (časté nehody) – zvážit plnou čáru v 

obci, zástupci OV informováni o průběhu jednání na KÚ, součástí těchto opatření je také 

plánovaný chodník po levé straně komunikace směr Bakov nad Jizerou – v tuto chvíli není na 

KÚ řešeno; bude provedeno místní šetření vedení města, požadavek OV na zvýšený dohled 

v lokalitě ze strany Městské policie. Věc bude projednána v Komisi pro bezpečnost a veřejný 

pořádek. 
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- Dokončení chodníku po pravé straně krajské komunikace II/610 směrem na Bakov n. Jizerou 

(v kompetenci města) – PD připravena až na konec zástavby obce, bude řešeno v rámci 

rozpočtu na rok 2016, zvážit možnost získání dotace, 

- Požadavek na častější přítomnost Městské policie: 

 - měření rychlosti zejména po 15 hod., 

- pravidelnější dohled při zvýšeném pohybu dětí (prázdniny apod.). 

- Při realizaci nové výstavby Z 4.6 zamezit průjezdu vnitřními komunikacemi, toto opatření 

provést dopravním značením zákazu vjezdu vozidel nad 3,5 t, případně místní komunikace 

opatřit dopravní značkou obytné zóny, k místu budoucí výstavby použít odbočku z obce 

Bradlec nebo částečně zbudovat novou připojovací komunikaci schválenou dle změny 

územního plánu č. 4. 

- Po vyřešení situace s pozemkem v těsné blízkosti hřiště zbudovat nový plot dle hranice 

pozemku. 

- Rekapitulace návrhů na vyčlenění v rozpočtu na rok 2016:   

1) dokončení chodníku po pravé straně směr Bakov n. J. viz výše v případě získání dotace, 

2) náklady na PD komplexně řešící opravu komunikací v obci („pasport“) – OV zašle do 

9.10.2015 návrh částky na základě poptávkového řízení, které provede (Ing. Raichl), 

3) realizace opravy komunikace od kalu k II/610 (projekt připraven). 

 

Za město:  

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

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

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

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

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

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

 

Za osadní výbor:  

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

Ing. Miroslav Raichl   ………………………………………………………………. 

Petr Rajtr   ………………………………………………………………. 


