
Zápis z jednání 
konaného dne 3. prosince 2014 od 14,25 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 - omluven 
 
Členové osadního výboru Buda: 
Eva Ernestová 
 
 

Dne 3. prosince 2014 se sešlo vedení města s členy osadního výboru místní části Buda k projednání 

aktuálních požadavků občanů a ke zhodnocení úkolů již dokončených. 

 

Požadavky na odbor výstavby a životního prostředí 

Požadavek 
Splněno 
ANO/NE 

Poznámky 

opravit sjetý ostrůvek u čekárny – nejdříve počkat, 
až bude pokácená lípa 

ANO 
 

likvidace bioodpadu - ve spolupráci s TČ - umístit 
kontejner (p. Pažout) 

ANO 
 

výsadba živého plotu podél silnice v parku – 
realizace letos, zajistí OVŽP (tavolníky) 

ANO  

výsadba nových lip za pokácené (jaro 2014) ANO  

 

Požadavky na správní odbor 

Požadavek 
Splněno 
ANO/NE 

Poznámky 

vývěsní skříňka – vyměnit na budově OV ANO 
 

 

Požadavky pro technickou četu 

Požadavek 
Splněno 
ANO/NE 

Poznámky 

zpomalovací semafor – příprava je v silnici,  
město se pokusí zajistit dotaci na realizaci, příp. 
spoluúčast firem (Kautex apod.) 

- Dotace z SFDI hlídá se vypsání 

oprava stropu na chodbě OV Buda ANO  

 



Požadavky na Městskou policii 

Požadavek 
Splněno 
ANO/NE 

Poznámky 

Dočasné dopravní značení během realizace 
„průtahu“ 

ANO 
Bylo řešeno operativně dle 
dostupných info od investora 

 

Ostatní požadavky 

Požadavek 
Splněno 
ANO/NE 

Poznámky 

otázka využití štěpkovače pro OV – likvidace větví 
z lip (smluvně vyřešit vč. BOZP) – zajištění smlouvy 
(Mgr. Paclt) 

NE 

prořezy zajistilo město (v rámci 
domluvy s majiteli nemovitostí, 
před nimiž stromy jsou – starají se 
o spadané listí atd. za to pak 
dřevinu dostali vč. větví), OV již 
štěpkovač nevyžaduje, ostatní 
větve si OV likviduje svépomocí 

 

Další požadavky: 

- Dokácení zbytku starých lip a výsadba nových – MM MB pokácení nepovolilo, povolen pouze 
odborný prořez, příští rok znovu požádáme o pokácení,  

- Naposledy vysázené lípy nutno přemístit, jsou vysázené příliš blízko silnice, OVŽP bylo 
informováno – bude realizováno na jaře 2015, 

- Chodníky v obci - směrem na Kněžmost po levé straně v dezolátním stavu a dále chodník od 
výjezdu ze statku je poškozený kořeny lípy, 

- Příští týden se budou instalovat nové herní prvky, od TČ potřebují vytahat kůly, které tam jsou 
(domluvit s p. Pavlíkovou), 

- Chodník podél parku  je nepoužívaný, je zarostlý – komise ŽP prověřit koncepci parku a využití 
chodníku,  

Další informace: 

- Složení a kontakty osadního výboru se nemění, funguje v pořádku, 
- Vedení města plánuje v příštím roce svolat veřejnou schůzi přímo na obci, 
- Dotace z ropoztu města má OV vyčerpán. 

Za město: 

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

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

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

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

Za osadní výbor:  

Eva Ernestová   ………………………………………………………………. 


