
Zápis z jednání 
konaného dne 19. listopadu 2014 od 15,00 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 
Aleš Konývka, ředitel MP 
 
za osadní výbor Horka: 
Petr Štučka 
Alena Zajícová 
 
 

 

Dne 19. listopadu 2014 se sešlo vedení města s členy osadního výboru místní části Horka k projednání 

aktuálních požadavků občanů a ke zhodnocení úkolů již dokončených. 

 

Požadavky na odbor výstavby a životního prostředí 

Požadavek 
Splněno 
ANO/NE Poznámky 

Odbočka u benzinky na Horka - vodorovné dopravní 
značení nebo jiné zvýraznění 

- 
Obnovit po zhotovení nového 
průtahu, resp. po ukončení objížďky 
a Smetanova ul. - příští rok 

Propadlá komunikace před č.p. 25 ANO  

Louka parc. č. 25/1 – podmáčená z dálnice, dešťová 
kanalizace, ot. kamerové zkoušky, revize 
dosavadního zjištění OVŽP 

- 
Ing. Tomsa nyní řeší, napsat na 
ŘSD 

Prověřit kudy vede vodovodní řad NE Není třeba již zjišťovat 

Výspravy ANO  

Vyčistit komunikace – zvýšená prašnost kvůli 
uzavírkám 

ANO  

Zvýšená tonáž přes mostek u rybníčka – proč 
navýšeno 

ANO Navýšení v kompetenci SÚS 

Posoudit stav zeleně – příp. prořezat ANO 
Nyní prořezy – období vegetačního 
klidu, konkrétní požadavky uvítáme  

Prověřit „30“ přes Horka – kvůli uzavírkám a nafotit 
současný stav komunikace  Horka - Buda (hráz) a 
výspravy provést až po akci (průtah) 

ANO Výspravy budeme urgovat u SÚS 



 

Požadavky na správní odbor 

Požadavek 
Splněno 
ANO/NE Poznámky 

Vytvořit plán opravy budovy OV - 
Investičák letos, nutné řešit 
komplexně (pasporty) 

Vchodové dveře budova OV - 
2. pololetí 2014, z důvodu 
nedostatku finančních prostředků 
nerealizováno, v rozpočtu 2015  

Výměna toalety budova OV ANO Před květnovými volbami 

 

Požadavky pro technickou četu 

Požadavek 
Splněno 
ANO/NE Poznámky 

Rozšíření místního rozhlasu - dotace - realizace 
2013 

ANO Letos v rámci dotace  

Chrčí MR - zkontrolovat ANO  

Oprava VO ANO  

Zajistit osvětlení vánočního stromu - 

Ostatní OV řešily samostatně, 
prověřit na místě, možnost osazení 
levnějšími řetězy s atestem, příp. 
osazení nového menšího stromu 
stejně jako na ostatních OV 
s menšími řetězy 

 

Požadavky na Městskou policii 

Požadavek 
Splněno 
ANO/NE Poznámky 

žádné - 
 

 

 

Ostatní požadavky 

Požadavek 
Splněno 
ANO/NE Poznámky 

Prověřit možnost opravy chodníků – zadat do 
externa (VŘ) – není ideální stav, půlka realizována 
externě v loňském roce 

- 
Souvisí s komplexním pasportem 
chodníků 

Voda přes silnici až ke křižovatce –prověřit - 
během roku, spolupráce OV, stále 
trvá 

 



 

Další požadavky: 

- oprava chodníku poškozeného kamionem, 

- prověřit lípy mezi OV a č.p. 28,  

- urgovat výspravy komunikací v příštím roce u SÚS (po realizaci průtahu). 

 

 

Další informace:  

- složení osadního výboru je stále stejné, návštěvu vedení města v místní části by jednou za 

čas uvítali, 

- dětské hřiště je využívané, 

- dotaci pro OV na letošní rok využili v rámci provozních výdajů, na OV zakoupili žaluzie. 

 

 

Za město: 

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

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

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

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

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

 

 

Za osadní výbor:  

Petr Štučka   ………………………………………………………………. 

Alena Zajícová   ………………………………………………………………. 


