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Kanalizace Malá Bělá - na základě oznámení SFŽP o vyhodnocení 71. dotační výzvy dostal skupinový projekt

„Odkanalizování obcí v povodí Jizery“, jehož součástí je také vybudování kanalizace na Malé Bělé a na 
jehož realizaci, resp. spolufinancování byla podaná Žádost o dotaci, zelenou.
Z oznámení vyplývá, že projekt se dostal do seznamu podpořených projektů a získal příslib podpory.
Vzhledem k uvedenému může být celý projekt spuštěn. 
Město čeká s realizací samotnou ještě spousta práce a bude potřeba součinnosti a spolupráce s občany 
Malé Bělé, ale s tím se počítá….! 

Začátek příprav spočívá v žádostech o připojení elektro jednotlivých přečerpávacích stanic. 
Projekt kanalizace na Malé Bělé na rozdíl od jiných projektů odkanalizování zahrnuje veřejné části přípojek, takže není nutné 
řešit individuálně cca 200 povolení na přípojky.
Dalším momentem je příprava projektů na chodníky:
– směr Bítouchov – je územně povolený 
- chodník k Rečkovu je studie 
- chodník u Mlýna proti zastávce je připravený + přechody
Odvodnění ulice  „Za tratí II“ – řešeno s VaKem, vazba na kanalizaci – bez odvodnění by nešlo budovat povrh komunikace
Velká část kanalizace je vedena v krajských komunikacích, kde je naplánovaná obnova poloviny komunikace 
Ulice „Za tratí I“ je pouze nový povrh – nevyžaduje projekt. 
Důležité budou plánované koordinační schůzky s dotčenými subjekty, zejména pak samozřejmě  s VaK, tak se zvolí další 
postupy (VaK plánuje při stavbě kanalizace vyměnit i část vodovodu na Malé Bělé – špatný plast).



Bakov nad Jizerou

Jednání zastupitelstva města 17.09.2018                                                                                      předkládá : Radim Šimáně

Marketingová identita města: 

Projekt identity města není jednorázový uzavřený projekt, ale dlouhodobý komplexní projekt pro propagaci Bakovska s neustále se rozšiřujícími grafickým 
výstupy, tj. nelze nikdy hovořit o „konečné podobě“ projektu, ale o konečné podobně hlavních výstupů definovaných výběrovým řízením; to jsou zejména:

a) Grafické výstupy = logo a doplňkový motiv rozcestí
b) Základní odvozené grafické výstupy = letáky, vizitky, design webu atd.

Toto bylo Radou města schváleno a představeno veřejnosti.
Propagační tiskové materiály a web jsou stále předmětem vývoje ve smyslu obsahové stránky; finální podoba bude Radě města opět předložena.

Používání znaku ( erbu)/ loga:

Erb bude užíván v zákonem definových případech (např. úřední razítko), v ostatních případech logo, či kombinace obojího dle zpracovaného a schváleného 
návrhu.
Tento návrh bude zpracován před uzavřením grafického portfolia identity, neboť souvisí s konečnou podobou a obsahovou stránkou některých tiskových 
materiálů.
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Realizace zpevněné plochy u hřbitova
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Zřícenina Zvířetice

V rámci projektu Vision 21 město pokračuje v sanačních pracích na zřícenině Zvířetice, včetně monitoringu a žádostí týkající se dotačních výzev a 
samozřejmě včetně pravidelného monitoringu aktuálního stavu areálu a aktualizací priorit pro vyhotovení PD dalších následných sanací. Vše za účasti 
dotčených subjektů, zejména pak NPÚ a Mag. MB.

Vzhledem ke stavu památky doporučeno vyčleňovat do rozpočtů města každým rokem 0,5 – 1. mil. Kč pro potřebné sanace památky.
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Volební období 2014 – 2018

Vážení zastupitelé,

končí volební období 2014 -2018. Během tohoto období se zastupitelstvo města sešlo cca 30 x a 
projednalo spoustu bodů, důležitých i strategických záležitostí a přijalo řadu usnesení a rozhodnutí.

Děkuji za Vaši odpovědnou a zodpovědnou práci pro město, při svých zaměstnáních a na úkor svého volného 
času a rodiny, za Váš profesionální a fundovaný přístup a přeji vše dobré ! 

Stejně tak děkuji všem, členům komisí, výborů a pracovních skupin, zaměstnancům úřadu , sportovním a 
zájmovým organizacím a samozřejmě občanům.  


