ZÁPIS
ze shromáždění zástupců DSO Mikroregion Kozákov
Dne 29. 3. 2012 od 9:00 hodin, Městský úřad Semily – kancelář starosty

Přítomni : Ing. Marcela Volšičková – 1. místostarostka města Semily
Ing. Tomáš Šimek - starosta obce Chuchelna
Ing. Hana Havlíčková – poradce Mikroregionu Kozákov
Ing. Pavla Bičíková – SČR
Zdeňka Marková – KČT Semily
Jana Velová – IC Semily

Program jednání:
1. Úvod
2. Ekologická inventarizace lokalit naučné geostezky v okolí Semil (projekt podán ke
KÚLK v únoru 2012)
3. Geologická stezka na trase Semily – Kozákov - Semily
4. Schválení rozpočtu na rok 2012
5. Závěr

1. Úvod
Zahájení a přivítání přítomných se ujala místostarostka města Semily Ing. Marcela
Volšičková.

2. Ekologická inventarizace lokalit naučné geostezky v okolí Semil (projekt podán ke
KÚLK v únoru 2012)
Vzhledem k tomu, že se pan Barták nemohl jednání z vážných důvodů zúčastnit, informovala
o situaci ohledně projektu Ing. Volšičková. Pokud se podaří získat na projekt podporu, je
nutné počítat se spoluúčastí ve výši 5 000 Kč, tyto finanční prostředky se MR v projektu
zavázal použít na úpravu webu (na publikaci získaných informací).

3. Geologická stezka na trase Semily – Kozákov – Semily
Ing. Bičíková informovala o jednání s Dr. Řídkošilem ohledně zájmu německých partnerů
účastnit se společného projektu na vybudování geostezek. Pokud má MR Kozákov zájem o
spolupráci, je nutné uspořádat schůzku s partnery z Německa a dohodnout bližší podmínky
spolupráce (Cíl 3: český projekt + německý projekt; minimálně 50 000 EUR pro oba partnery;
financování 50% česká strana + 50% německá strana; jeden partner musí být leader; finanční
prostředky na zpracování žádostí + předfinancování projektu + překlady). MR by zřejmě
musel jít do úvěru. Ing. Bičíková bude kontaktovat paní Ivu Hübnerovou z Jablonce, která má
zkušenosti se zpracováním projektů a zároveň je tlumočnicí NJ.
Proběhla diskuze ohledně podoby informačních tabulí. Na návrh Ing. Bičíkové ze Sdružení
Český ráj, které usiluje o jednotný systém značení, byly schváleny dřevěné hnědé cedule.
Na jednání byl přizván Ing. Bělonohý, aby zodpověděl otázky týkající se povinnosti ohlášení a
stavebního povolení. Pokud se nemění skladba vozovky (oprava cest například zasypáním
štěrkem), stačí pouze oznámení. Lesní cesty řeší stavební úřad, jiné odbor dopravy. Ing.
Volšičková telefonicky kontaktovala pana Petráka ohledně umístění laviček a tabulí.
Povinnosti ohlášení podléhají tabule větší než 0,6 m2, lavičky pouze v případě, že leží v CHKO.
Největší problém bude tedy s pozemky. Zastavení číslo 1 Semilské souvrství a socha Otec a
syn + zastavení číslo 2 náměstí – městské pozemky. Zastavení 3, 4 – Ing. Volšičková.
Zastavení číslo 5 Machův lom - nelze zahrnout do stezky, Ing. Volšičková jednala s panem
Machem, který si nepřeje, aby mu na jeho pozemek vstupovali turisté. Zastavení číslo 6 Na
rovném – s vlastníky bude jednat Ing. Volšičková. Zastavení číslo 7 Bačov – s panem Kodrem
promluví Ing. Šimek. Zastavení číslo 8 vyvřeliny na Komárově – Ing. Bičíková se pokusí zjistit
vlastníka pozemku. Zastavení 9, 10 Kozákov – zajistí Ing. Šimek. Zastavení 11, 12 lom Proseč
– paní starostka obce Záhoří bude požádána o kontaktování vlastníků dotčených pozemků.
Zastavení 13, 14 lom ve Slapu – jednání vede Ing. Šimek.
Dne 6. 4. 2012 se sejdou s panem Ulmanem ohledně přeznačení červené turistické značky na
Kozákově Ing. Bičíková a Ing. Šimek.
4. Schválení rozpočtu na rok 2012
Byl schválen rozpočet na rok 2012.
5. Závěr
POV Projekt na opravu cest
Starostové obcí pošlou Ing. Havlíčkové konkrétní úseky cest k opravě.

Ing. Tomáš Šimek
starosta obce Chuchelna

Ing. Marcela Volšičková
1. místostarostka města Semily

Miloslava Koucká
starostka obce Záhoří

