
ZÁPIS  
ze shromáždění zástupců mikroregionu Kozákov 

Dne 12.12.2001 v budově Městského úřadu v Semilech od 9.00 hodin.  

  

Přítomni :  

Miroslav Hrubý - starosta obce Chuchelna, starosta sdružení 
Stanislav Macák - zástupce starosty města Semily 
Jiří Novotný - starosta obce Záhoří 
Ing. Daniel Mach /tajemník sdružení/ 
Hana Havlíčková - poradenské služby 
Ing. Jiří Lukeš - poradenské služby 

Ing. Jindřich Jeníček, Mgr. Jan Petera (firma JENA CZ) - zpracovatelé „Studie rozvoje cykloturistiky v Horním 
Pojizeří“ 

  

Program jednání a hlasování:  

1.       Turistické značení a propagace Kozákova, optimalizace turistických tras 

Informaci podal Mgr. Petera - Klub českých turistů (KČT) plánuje vydání propagačního materiálu pro Kozákov 
a okolí, především se zaměří na vrchol Kozákova a Měsíční údolí. Turistická stezka na Krkavčí skálu je vedena 
nevhodným terénem. 

p. Novotný - v Záhoří vede stezka přes pásmo hygienické ochrany vodního zdroje 

Mgr. Petera - problémem na území mikroregionu je vedení modré turistické stezky na Krkavčí skálu a žluté 
trasy ze Semil do Železného Brodu. 

k bodu nebylo hlasováno 

2.       Studie rozvoje cykloturistiky 

Ing. Jeníček a Mgr. Petera seznámili přítomné s postupem prací na zpracování studie cyklotras v Horním 
Pojizeří se zaměřením na území mikroregionu Kozákov. Mikroregionem procházejí dvě hlavní trasy : Liberec-
Kozákov-Tábor-Zvičina a Pojizerská cyklostezka. Pojizerská cyklostezka je výhledový cíl, ve studii bude 
zároveň navržena jako cyklotrasa po stávajících cestách. V úseku ze Železného Brodu do Semil je navržena 
přes Podbozkov s tím, že bude vyznačena terénní spojka z Podspálova na Spálov a Janeček.  

Další trasa v území je navržena ze Semil přes Chuchelnu, Slap, Smrčí do Železného Brodu. 

paní Havlíčková - Výhledově je třeba počítat s vedením trasy od hranice Chuchelny a Semil k prodejně 
potravin v Chuchelně po cestě podél Chuchelského potoka. Je třeba vyřešit majetkové vztahy a zpevnit 
povrch cesty. 

k bodu nebylo hlasováno 

 3.       Provoz letních turistických autobusů  

Ing. Jeníček informoval zástupce o přípravě provozu letních turistických autobusů v Českém ráji a okolí na 
rok 2002. V současné době se zpracovává marketingová studie, která by měla navrhnout způsob propagace 
a úhrady nákladů na propagaci a ztráty z provozu. Dne 14.12.2001 proběhne pracovní projednání prvního 
návrhu, dne 3.1.2002 proběhne prezentace studie pro starosty na dotčeném území. Informace o provozu 
v roce 2001 jsou uloženy na Obecním úřadě v Chuchelně, pro zajímavost na úhradě celkové ztráty se např. 
město Turnov podílelo (stejně jako Jičín) částkou 80.000 Kč, turistické noviny s informacemi o provozu 
autobusů byly vydány v nákladu 10.000 ks, z toho asi 8.000 ks se prodalo. 

k bodu nebylo hlasováno 

 4.       Logo mikroregionu 

Přítomní se shodli, že z navržených variant loga mikroregionu bude vybrána a drobně upravena varianta 2 
pro razítko a varianta 7 pro logo mikroregionu na úvodní stránky mikroregionu na internetu a pro hlavičky 
dokumentů.  

bylo jednohlasně odsouhlaseno - 3 hlasy pro, nikdo nebyl proti ani se nezdržel 

Ing. Lukeš informoval o tvorbě internetových stránek mikroregionu, stránky jsou v provozu v pracovní verzi 
na adrese www.kozakov.cz a jsou průběžně doplňovány.   

5.       Informace o průběhu akcí mikroregionu Kozákov  

Ing. Mach informoval o průběhu akcí mikroregionu, které jsou realizovány s podporou Ministerstva pro místní 
rozvoj (POV) nebo Phare (cyklotrasy). Akce v rámci POV jsou ukončeny a probíhá jejich dofinancování. Pro 
dokončení veškerých formálních úkonů je třeba dopracovat návrhy darovacích smluv na výpočetní techniku 
mezi Záhořím a Semily a Záhořím a Chuchelnou a vypracování protokolu o trvalém zapůjčení dokumentace 
studie Kozákova obcí Záhoří městu Semily a obci Chuchelna.  

Projekt rozvoje Kozákova byl realizován s podporou Phare a došlo ke ztrátě ve vztahu na objednatele 
vzhledem ke změně kurzu koruny vůči Euro.   



V běhu je zpracování studie cyklotras, termín dokončení je prozatím stanoven na konec ledna 2002 s tím, že 
se bude jednat o posunutí termínu na únor 2002 vzhledem k pozdějšímu termínu zadání. 

k bodu nebylo hlasováno 

6.       Změna rozpočtu  

změna na straně příjmů mikroregionu     ………..  18.000 Kč 

(příspěvky na zpracování studie cykloturistiky od MR Pojizeří-5.000 Kč, MR Tábor-5.000 Kč, MR Podhůří-
3.000 Kč, Město Turnov-3.000 Kč a Město Vysoké nad Jizerou-2.000 Kč)             

      změna na straně výdajů mikroregionu    ………..  24.752 Kč na zpracování studie cyklotras 

                                                                                 5.000 Kč na účetnictví obce Záhoří (POV) 

bylo jednohlasně odsouhlaseno - 3 hlasy pro, nikdo nebyl proti ani se nezdržel 

7.       Připomínky ke zpracované Strategii rozvoje Libereckého kraje  

Paní Havlíčková seznámila přítomné se svými připomínkami ke Strategii rozvoje Libereckého kraje, která se 
nyní projednává: 

- v dokumentaci je popírán ekonomický význam Turnova (stávající ekonomické možnosti, výhodné dopravní 
podmínky, blízkost a dostupnost center) 

-  v sekci věnované zdravotnictví není zmínka o návykových látkách a péče o závislé 

-  chybí zhodnocení stavu silnic na Semilsku, kde je stav nejhorší, chybí návrh postupu při sledování 
používání a stavu silnic (tonáž mostků, výše podjezdů, váha souprav vozidel) 

-  nabídka rozvojových ploch musí být v souladu se základními rozvojovými koncepcemi obcí, nesmí však 
obce omezovat v rozvoji 

k bodu nebylo hlasováno 

8.       Záměr rozšíření Chráněné krajinné oblasti Český ráj 

Obce Chuchelna a Záhoří obdržely žádost o vyjádření k návrhu na rozšíření CHKO Český ráj, které se dotkne 
části území obcí. Oba starostové daly záporné stanovisko. 

k bodu nebylo hlasováno 

9.       Diskuse 

Bylo upozorněno na fakt, že u všech turistických koncepcí se zapomíná na autoturistiku. Na území 
mikroregionu a blízkého okolí by měly být navrženy vhodné lokality pro umístění parkovišť v docházkové 
vzdálenosti od cíle turistů. Toto by mělo být připomínkovéno ve všech koncepčních materiálech. 

  

zápis provedl Ing. Mach - tajemník sdružení 

 


