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Průběžně realizovaná opatření

● Info z koordinační schůzky s VaK dne 6.4.2016
- udržovat v platnosti stavební povolení
- PD připravena, nicméně se nyní musí čekat na ostatní projekty
- kanalizace Malá Bělá začleněna do většího regionálního projektu a je nutné aby ostatní dílčí projekty byly dokončeny 
do stejného stupně jako Malá Bělá 

- předpoklad podání Žádosti o dotaci před koncem roku 2016 – v případě získání podpory začne v první polovině roku 2017
komunikace s majitely domů na Malé Bělé ve věci přípravy kanalizačních přípojek

● Realizace projektových dokumentací 
CR Project, s.r.o.   - studie stavby chodníku podél II/276

DUR, DSP a DPS komunikace Za Tratí II
DUR, DSP a DPS chodník Bítouchov
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2. Dobývací prostor

• V současné době probíhají jednání MŽP s 
komisí EU o platnosti stanovisek EIA 
vydaných dle původního zákona č. 244/1992 
Sb. a o zajištění souladu s platnými právními 
předpisy. Současně si KÚ vyžádal od 
oznamovatele záměru podklady nutné pro 
posouzení vydání následných závazných 
stanovisek. 

• Do doby, než bude situace s komisí EU 
vyřešena a do prostudování vyžádaných 
podkladů, nemohou být příslušná závazná 
stanoviska krajským úřadem vydána.

• Dle aktuální informace z KÚSK 
oznamovatel záměru prozatím nepředložil 
požadované podklady nutné pro 
posouzení vydání následných závazných 
stanovisek
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3. Různé

Základní škola – konkurz na ředitele/ředitelku - 4.4.2016 proběhlo první jednání konkurzní komise a                  
dne 27.4.2016 se uskuteční konkurz samotný 

Investiční akce a opravy– probíhají v ul. Tyršova, Tržní, plocha u technické čety, chodník na Malé Bělé podél  
silnice II/276, VO Podhradí, přístřešek na kola v areálu ZŠ

Bezpečnostní opatření Chudoplesy –krajská investice s participací města – Kraj si vyžádal „vyjadřovačky“ 
dotčených orgánů k PD, probíhá kalkulace výše finanční účasti Kraj x Město 
Bakov n.J. 

Podzemní kontejnery – Žádost o dotaci z OPŽP nebyla v příslušné výzvě úspěšná

Setkání s Osadními výbory – 20.4., 2.5. a 4.5.2016 v jednotlivých místních částech

Beatles Revival– koncert dne 23.4.2016

TIC Zví řetice – 2.4.2016 zahájena turistická sezona

Sportovec roku 2015 – 1.4.2016 proběhlo vyhlášení ankety

Sportovní hala – 7.4.2016 schůzka pracovní skupiny za účasti architekta

Kaple sv. Stapina– 20.3.2016 předány podklady k jednání na Ministerstvo financí – koordinace termínu jednání


