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V úterý 31.5.2016 postihly město přívalové srážky a následky této „lokálky“ budeme odstraňovat ještě 

v následujících týdnech. Na náměstí před obchodním domem „Jizera“ se vytvořila obří laguna a především velké 

množství spadlých srážek vytopilo bytové jednotky v budově pošty. Postiženým domácnostem jsme okamžitě 

poskytli pomoc a i nadále budeme v bezprostředním kontaktu pro jejich co nejrychlejší návrat do „normálu“. 
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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 informace z KÚSK k poslednímu 
jednání ZM ( k 13.4.2016) oznamovatel 
záměru prozatím nepředložil požadované 
podklady nutné pro posouzení vydání 
následných závazných stanovisek

• Informace k dnešnímu dni jsou, že 

oznamovatel záměru požadované podklady 

předložil a na Krajském úřadě 

Středočeského kraje probíhá posouzení 

těchto podkladů, resp.přezkoumání

použitelnosti stávající studie EIA. ( 

vyhodnocení vlivu na životní prostředí)
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3. Různé
Bezpečnostní opatření Chudoplesy –na stavební odbor města Bakov n.J. byla KÚ podána žádost o 

územní rozhodnutí a bylo zahájeno územní řízení

Sportovní hala – sportovním organizacím, včetně ZŠ a MŠ byl rozeslán dotazník na využitelnost haly
z pohledu danné organizace s termínem zaslání do 30.6.2016

VČAS - neutěšený stav vodní plochyve volnočasovém a sportovním areálu (VČAS) již v jarních 
měsících vedl k různým jednáním a hledání řešení jejího zkvalitnění. V současné době 
probíhají aplikace přípravku AquaBioTop společně s perkarbonátem sodným

Česko – slovinská „spolupráce“– navázání kontaktu s velvyslanectvím slovinské rebubliky ohledně 
profesora Karla Chodounského, lékaře, farmakologa a 
přednášejícího na Karlově a Masarykově univerzitě, jednoho z 
největších propagátorů česko-slovinské vzájemnosti v oblasti 
vysokohorské turistiky a alpinismu – rodáka ze Studénky

VaK – na jednání valné hromady společnosti VaK, a.s. Mladá Boleslav dne 9.6.2016 byla schválena 
výplata dividendy ve výši 20,--Kč na jednu akcii před zdaněním s výplatou v termínu 1.8. –
1.10.2016, což vzhledem k počtu akcií vlastněných městem Bakov nad Jizerou představuje pro 
město částku 2.354.400,--Kč před zdaněním.

Pojizerský folklorní festival - 6. ročník již tradičního festivalu, který se uskuteční v sobotu 2. července 

2016 na našem náměstí. V předvečer festivalu, tj. v pátek 1. července 

je na programu beseda s bavičem a komikem Luďkem Sobotou. 

Termíny jednání ZM – II/pol.2016 středa   7. září

středa 19. října

středa   7. prosince    


