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Studie sportovní haly – pracovní skupina , která je skupinou otevřenou a jsou v ní zástupci sportovních organizací, města, městského úřadu, 
příspěvkových organizací, stavební a investiční komise, finančního výboru, komise pro sport a vzdělávání, projektant 
se sešla prozatím 4 x, a to 2.9.2015, 15.12.2015, 8.4.2016 a 13.10.2016

Zápis z posledního jednání této pracovní skupiny byl zastupitelům rozeslán dne 17.10.2016 včetně programu 
jednání, prezenční listiny a výstupů, resp. požadavků a úkolů pro jednání následující

Zatímní výstup z proběhlých jednání v podobě vizualizace je pro zastupitele k nahlédnutí v kanceláři starosty, či na 
jednání pracovní skupiny ( v příloze malý náhled)
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Informace:

Termíny jednání ZM – II/pol.2016 středa 16. listopadu ( 17:00) – pracovní rozpočtové jednání zastupitelstva
středa   7. prosince - řádné 

Dobývací prostor – 10/2016 odesláno na OBÚ ve spolupráci s Mgr. Motlem a JUDr. Flegelem za Město Bakov nad Jizerou Odvolání proti  
Usnesení OBÚ, kterým se přerušuje správní řízení na stanovení dobývacího prostoru v Bakově n.J. do 28.2.2017 z důvodů 
samostatné žádosti OBÚ na MŽP o přezkum negativního závazného stanoviska KÚSK k EIA

Studie náměstí – sestavena přípravná skupina ve složení: p. Riedel, M. Kořínek, R. Šimáně, V. Šlégl, M. Vrabcová, J. Štěpánová, P. Rajtr, 
Z. Hýzler, J. Holba

- předložen návrh smlouvy od zhotovitele – metodické vedení participace veřejnosti a práce přípravné skupiny, příprava a 
vedení ( facilitace) plánovacích setkání s veřejností a finalizace výstupů pro potřeby projekčních prací a konzultace přípravy 
zadání a výběru architektů     

Kanalizace Malá Bělá – projekt Odkanalizování obcí v povodí Jizery, jehož součástí je krom jiného vybudování kanalizace na Malé Bělé narazil 
na legislativní „problém“ ( „chybu“ v zákoně !?) , kterým je novela silničního zákona platná od 01/2016 a která 
nepovoluje ukládání sítí  do silnic II. a III. tříd. To má za následek prozatímní nevydání ( do doby novelizace zákona !?) 
územního rozhodnutí, které je podmínkou pro podání Žádosti o dotaci na OPŽP. Tato záležitost se intenzivně řeší,                                              
nicméně je pravděpodobné, že se letošní výzva vzhledem k uvedenému „nestihne“ a žádost o dotaci bude podána v  
příštím roce








