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Zápis z jednání vedení města Bakov nad Jizerou  
se zástupci místní části Horka 

 
 

 
Zahájení: 5. října 2015 od 16,00 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 

 

Petr Štučka, předseda OV 

Alena Zajícová, členka OV 

 

Dne 5. října 2015 se sešlo vedení města se zástupci osadního výboru místní části Horka 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 výchovný řez (nejen suchých větví) - u OV, na 
hřišti a u č.p. 6 

 bude provedeno na podzim 2015 

zajistit pokácení smrků u hřiště (1 ks ponechat jako 
Vánoční strom) - u zastávky 

 

projednalo OV – občané požadují 
pokácení  všech kusů v době 
vegetač. klidu a nahrazení plotem 
z pletiva (2016) 

černá skládka směr na Zájezdy ANO TČ zajistila 

prověřit, proč neproběhlo čistění komunikací (zda 
bylo objednáno a zaplaceno) 

ANO 
jedná se o krajskou komunikaci, 
město čištění nezajišťuje, provádí 
SÚS 

louka parc.č. 25/1 - podmáčená - prověřit vlastníka 
meliorační stoky 

 
je třeba vyčistit celý příkop, 
vlastníkem je Povodí Labe 

prověřit důvody zrušení železničního přejezdu na 
komunikaci "Buda-Horka" 

ANO 
SŽDC z úsporných důvodů zrušila, 
spol. Tyres i město se zrušením 
souhlasilo 
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Správní odbor 

Požadavek 
Splněno 
ANO/NE 

Poznámky 

zjistit pozemkově možnost pokácení keře u benzínky 
(brání ve výhledu) 

ANO hotovo 

 

Technická četa 

Požadavek 
Splněno 
ANO/NE 

Poznámky 

opravit veřejné osvětlení před č.p. 27 ANO  

dát do plánu prací zvednutí dlážděné komunikace 
vč. dodláždění - poslední ul. vlevo směr Násedlnice 

 prověřit provedení 

 

Městská policie 

Požadavek 
Splněno 
ANO/NE 

Poznámky 

žádný -  

 

Ostatní 

Požadavek 
Splněno 
ANO/NE 

Poznámky 

žádný -  

 

Informace: 

- složení OV zůstává stejné, 

- vánoční strom má OV domluvený zdarma od místního chalupáře – přesázení vzrostlého 

stromu, konzultovat s p. Jandou přesázení, umístění prověřit majetkově,  

- z příspěvku 10.000,- Kč má OV vyčerpáno pouze část, do konce roku počítají s dočerpáním 

(pořízení grilu). 

 

Další požadavky OV: 

- do rozpočtu 2016:  

1) plot u hřiště – výška cca 125 cm,  

2) 2x lavička k hřišti, 

3) oprava autobusové zastávky. 
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- chodník u hřiště v nevyhovujícím stavu (poškozený kořeny smrků) – zvážit zrušení, prověřit 

majetkově 

- hruška na návsi je ve špatném stavu – prověřit majetkově, OVŽP zvážit pokácení z důvodu 

výsadby vánočního stromu v lokalitě. 

 

Za město:  

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

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

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

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

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

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

 

Za osadní výbor:  

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

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


