
Zápis z jednání 
konaného dne 18. listopadu 2014 od 13,00 hod v kanceláři starosty města 

 
za město Bakov nad Jizerou:  
Radim Šimáně, starosta 
Mgr. Lenka Koucká, vedoucí MěÚ 
Václav Janda, vedoucí TČ 
Aleš Konývka, ředitel MP 
 
členové osadního výboru Podhradí: 
Jan Bartoň  
Jan Bartoň ml. 
 

 

Dne 18. listopadu 2014 se sešlo vedení města s členy osadního výboru místní části Podhradí 

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

 

Požadavky na odbor výstavby a životního prostředí 

Požadavek 
Splněno 
ANO/NE 

Poznámky 

vlastnictví tůně – směr Dalešice – Agentura ochrany 
přírody a krajiny – prověřit možnost jednání (obava 
ze zvedání tůně, voda se tlačí na louku k prvním 
domům v Podhradí) 

- 

vyzvat vlastníka k vyčištění – 
schůzka vč. místního šetření; 
projednáno, plán péče 2009-2018 
s odbahněním nepočítá; město 
bude účastník řízení při schvalování 
plánu na další období, kde by 
s odbahněním počítáno bylo; OV 
bude monitorovat a pořizovat 
fotodokumentaci vč. dat 

 
vyzvat SÚS k výspravě komunikací a vodorovného 
dopravního značení, 
 

ANO SÚS vyzváno, opravy provedeny 

otázka zprůjezdnění Kopánky – OV požaduje 
odstranění závory v souvislosti s infostezkou a 
stezkou na hrad a označit dopravní značkou, příp. 
jiné opatření znemožňující vjezd nepovolaným 
vozidlům 

- 

Návrh OV posun závory za viadukt, 
můžeme dát podnět pro 
odstranění závory, správní řízení by 
se vedlo na MM MB 

 

Požadavky na správní odbor 

Požadavek 
Splněno 
ANO/NE 

Poznámky 

žádný -  

 



Požadavky pro technickou četu 

Požadavek 
Splněno 
ANO/NE 

Poznámky 

rozšíření místního rozhlasu - závisí na ČEZ, příp. 
dotaci 

ANO letos v rámci dotace 

 

Požadavky na Městskou policii 

Požadavek 
Splněno 
ANO/NE 

Poznámky 

žádný -  

 

Ostatní požadavky 

Požadavek 
Splněno 
ANO/NE 

Poznámky 

 
zjišťujeme finanční náročnost roštů – vytvoření 

chodníků nad kanálem – OV prověří názor občanů 
NE 

z důvodu rozporuplných názorů 
občanů zatím neřešit  

 

Další požadavky: 

- chodník od nádraží do obce - není tam ani veřejné osvětlení, prověřit možnosti, 

Další informace: 

- do konce roku 2014 osadní výbor  bude fungovat v původním složení (Jan Bartoň, Jan Bartoň 

ml., Škodová, Strnadová) – na začátku příštího roku se v obci sejdou a zvolí nové složení a 

doloží písemně, 

- průběh voleb v provizorních prostorách – bez námitek, 

- žádost o dotaci z rozpočtu města je na FO vyřešená, do 12.12. lhůta, 

- dětské hřiště – nevyužívá se, herní prvky budou v budoucnu přesunuty k OV.  

Za město: 

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

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

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

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

 



Za osadní výbor:  

Jan Bartoň    ………………………………………………………………. 
 
Jan Bartoň ml.     ………………………………………………………………. 
 


