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ZZááppiiss  zz  jjeeddnnáánníí  vveeddeenníí  mměěssttaa  BBaakkoovv  nnaadd  JJiizzeerroouu    

ssee  zzáássttuuppccii  mmííssttnníí  ččáássttii  PPooddhhrraaddíí  
 

 
Zahájení: 7. října 2015 od 15,30 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 

 

Jan Bartoň, předseda OV 
Jan Bartoň ml., člen OV 
MUDr. Radim Žebrák, člen OV 

 

Dne 7. října 2015 se sešlo vedení města se zástupci osadního výboru místní části Podhradí 

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 

opravit parkoviště vč. vyznačení parkovacího stání 
částečně 

ANO 
parkovací stání vyznačeno 

vypracovat studii na chodník od parkoviště pod 
zámkem k viaduktu a nad odtokovým kanálem 

  

zbudovat chodník k nádraží - OV navrhne možné 
trasy 

  

 

Správní odbor 

 Požadavek 
Splněno 
ANO/NE 

Poznámky 

pořídit uzamykatelný mobilní přístřešek pro 
uskladnění nářadí 

ANO v rozpočtu na rok 2016 

zajistit instalaci směrových tabulí na zámek, k IC, WC 
na parkovišti pod zříceninou a dále na nádraží k IC a 
zámku 

ANO  

zajistit přesun herního prvku do areálu zahrady IC 
(po zatravnění) 

ANO  
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Technická četa 

Požadavek 
Splněno 
ANO/NE 

Poznámky 

vyčistit odtokový kanál  
TČ neprovádí, probíhá jednání 
s firmou, která nyní bude 
realizovat výkopové práce v obci 

opravit nefunkční rozhlasový hlásič u IC ANO  

zajistit pravidelný úklid parkovitě pod zámkem ANO  

 

 

Městská policie 

Požadavek 
Splněno 
ANO/NE 

Poznámky 

žádný -  

 

 

Ostatní 

Požadavek 
Splněno 
ANO/NE 

Poznámky 

prověřit možnosti financování realizace veřejného 
osvětlení 

ANO  

 

 

Informace: 

- složení OV zůstává stejné, 

- problém se vchodovými dveřmi do IC – řeší se.  

- bude svoláno místní šetření se zástupci OV Podhradí a OV Zvířetice ohledně řešení příjezdu 

ke zřícenině (závora atd.). Projednat možná řešení značení na Komisi pro bezpečnost a 

veřejný pořádek. 

- vyčistění Podhradské tůně – vlastníkem Agentura ochrany přírody a krajiny, 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. 
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Další požadavky OV: 

- veřejné osvětlení -  prověřeno u občanů, požadavek na instalaci jedné lampy místo tří (po 

pravé straně směrem k nádraží)  – přesné umístění v rámci místního šetření (v rámci realizace 

investiční akce „Veřejné osvětlení Podhradí“), 

- zvážit realizaci chodníku nad odtokovým kanálem – studie do rozpočtu; pozemky jsou ve 

vlastnictví Středočeského kraje - zahájit jednání o převodu vlastnictví, 

- v případě pořádání akcí na zřícenině nebo v IC řešit parkování v obci, jsou s tímto problémy – 

požadovat zajištění pořadatelské služby u organizátorů, případně parkování řešit dočasným 

dopravním značením,  

- stížnost na vypouštění odpadu z čističky do Jizery v letním období – projednat na VaK Mladá 

Boleslav, 

- provést opravu zámečku vývěsky.  

 

 

Za město:  

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

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

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

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

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

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

 

 

Za osadní výbor:  

Jan Bartoň    ………………………………………………………………. 
 
Jan Bartoň ml.     ………………………………………………………………. 
 
MUDr. Radim Žebrák   ………………………………………………………………. 
 
 


