
 

Zápis z jednání zástupců DSO MR Kozákov 

dne 21.04.2016 v budově MěÚ Semily (kancelář starostky) 

 

Přítomni: L. Mlejnková, T. Šimek, M. Koucká, J. Mertlík, Z. Marková, P. Bičíková, 

D. Mach, J. Velová 

 

Program jednání: 

 Účetní závěrka DSO Mikroregion Kozákov za rok 2015 

Byla schválena účetní závěrka za rok 2015. 

Usnesení: Shromáždění zástupců DSO MR Kozákov schvaluje účetní závěrku 

za rok 2015 

 

 Závěrečný účet DSO Mikroregion Kozákov za rok 2015 

Byl schválen závěrečný účet za rok 2015. 

Usnesení: Shromáždění zástupců DSO MR Kozákov schvaluje závěrečný účet 

za rok 2015 bez výhrad. 

 

 Rozpočet DSO Mikroregion Kozákov na rok 2016 

Byl schválen rozpočet na rok 2016. Projednáno financování oprav cest.  

Usnesení: Shromáždění zástupců DSO MR Kozákov schvaluje rozpočet na rok 

2016. 

 

 Smlouva o dílo mezi DSO Mikroregionem Kozákov a Sdružením Český ráj 

Byla podepsána smlouva o dílo mezi smluvními stranami DSO Mikroregionem 

Kozákov jako objednatelem a Sdružením Český ráj jako zhotovitelem. Za 

Mikroregion Kozákov ji stvrdil svým podpisem předseda MR Ing. Tomáš 

Šimek dne 14.04.2016, za SČR byla podepsána dne 21.04.2016. Předmětem 

smlouvy je realizace geologických  zastavení: Semilské souvrství (informační 

panel na gabionu, gabionová lavička), Ferrata (informační panel na gabionu, 2 

gabionové lavičky, gabionový stůl), Krkavčí skála (informační panel kotvený 

na stávajících kovových patkách), Lom Slap (informační panel kotvený na 

kovové profily do betonu), U Kodrů (zastřešený informační panel kotvený na 

ocelové profily do betonu, očištěný geologický profil, vzorky vulkanických 

hornin - melafyr, ignimbrit, bazalt, aglomerát/struska) a vydání propagačního 

letáku včetně grafické přípravy a zajištění podkladů.  

 

 

 

 



 

 Ferrata 

Dne 22.03.2016 byla na KÚLK odbor životního prostředí a zemědělství podána  

žádost o udělení souhlasu k provozování zajištěného lezení na skalách (Via 

ferrata) po skále Vodní brána (prodloužení  provozování již realizované cesty). 

Žádost podal pan Martin Marek, dalšími účastníky správního řízení jsou Lesy 

ČR a Chuchelna. Skalní výchoz, na který je žádáno o udělení souhlasu 

k provozování činnosti, je součástí evropsky významné lokality Údolí Jizery a 

Kamenice soustavy Natura 2000. Krajský úřad vyloučil významný negativní 

vliv záměru na prvky soustavy Natura 2000 po dobu, na niž má být udělen 

souhlas k činnostem (do 31.12.2021). Botanické hodnocení horolezeckého 

terénu: V roce 2013 byl v lokalitě Vodní brána (mimo stávající zajištěnou cestu 

Via ferrata) zjištěn výskyt zvláště chráněných kriticky ohrožených druhů 

Lomikánemů, dle vyjádření KÚLK není jeho biotop provozovanou činností 

negativně ovlivněn. Během následujících 14 dní by mělo být vydáno 

rozhodnutí.     

 

 

 Geologická zastavení v oblasti Mikroregionu Kozákov 

Tabule instalované zatím bez textů, Ing. Mertlík přivezl grafické návrhy. Dle 

názorů účastníků jednání – příliš mnoho log! V Palackého sadech tabule, nyní 

Ing. Mertlík míří na ferratu namontovat stůl a lavice. Tabule na Krkavčí skále 

řešena s Ing. Šimkem, dle Lesů ČR je tam již mnoho tabulí. Na patky, které tam 

jsou, přidělat novou tabuli. Kam se starou tabulí? Jiný typ informace než 

geologická zastavení, v rámci geologických zastavení chceme dodržet jednotný 

styl! V lomě tabule zakopaná do země, Ing. Mertlík truhlářské práce. Kodr – 

stojan hotov, nově lávový příkrov, bude odkryt v místě tabule (skutečnost jiná 

než ve studii). V Záhoří se nyní, v první fázi realizace, nebude instalovat nic, 

v plánu je sopka.        

Požadavek předsedy MR na SČR ohledně dodání studie v konečném znění. Na 

Kozákově jsou, dle vyjádření paní Markové, navezeny kameny (rozmístěné 

ještě nejsou), hotovo by mělo být v červnu.  

Požadavek Ing. Bičíkové na Ing. Mertlíka – zaslat do příští středy (na jednání 

komise CR): stav budování zastavení, grafiku tabulí, návrh letáku, texty pro 

tabule a leták. Texty napsány nově, přeložit zkrácenou verzi, nejdřív zaslat 

členům komise CR. Jednotná grafika nového semilského letáku a geologických 

zastavení? Jednotný slogan? Semily se profilují jako geologické centrum – 

klíčová slova a vymyslet trefný slogan.  

Do konce dubna budou zastavení hotová, natáčení v terénu (semilská KTV). 

Dnes natáčení s Ing. Mertlíkem, sdělí, o co vlastně jde a kdy to bude hotové. 

Vyjde i článek v Semilských novinách.   

        

 

 



 

 Webové stránky Mikroregionu Kozákov 

Webové stránky MR Kozákov jsou zastaralé, správu stránek (vkládání 

dokumentů a úpravy textů dle aktuální situace) zatím zajišťoval pan Michal 

Prokeš z MěÚ Semily. Na větší úpravy obsahu však nemá čas, proto je na místě 

zvážit, kdo jiný by se rád se zájmem a zápalem věnoval předělání webu do nové 

podoby. Oslovit Ing. Sábla? S přístupovými údaji by zatím dokumenty mohl na 

stránky vkládat předseda MR Šimek. Prosba na pana Prokeše ohledně zaslání 

přístupových údajů  – zajistí J. Velová.       

 

 

 Mobilní WC k ferratě 

Vnitřní část z plastu, lépe udržovatelné - omyvatelné, ne dřevěné. Pronájem 

nebo koupě? Koupě 25.000 Kč + 1.000 Kč měsíční servis duben – říjen + vývoz 

1.000 Kč každý týden.  Závěr: zakoupit starší a nechat udělat dřevěný venkovní 

kryt. Truhláře zajistí předseda MR Ing. Šimek, Ing. Mach mu zašle rozměry. 

Uklízet na zimu? Dřevěná bouda musí být zadělaná, nechat i v zimním období 

na místě, zakoupit plachtu a přes zimu zavázat. Ing. Mach připraví návrh na 

koupi, Ing. Šimek zařídí truhláře. Vymyslet zpevněnou plochu, na kterou se 

WC postaví. WC bude stát u garáží na pozemku Semil. Zajistí Ing. Mach.  

 

 Hnědé cedule (turistické cíle) 

Ing. Mach představil návrh (navrhl J. Lánský z MěÚ Semily), vyobrazena 

Riegrova stezka a ferrata, nápis „Riegrova stezka – Semily“ nebo „Riegrova 

stezka v Semilech“. V plánu je také další informační systém - cedule navigující 

na Riegrovu stezku a ferratu rozmístěné po městě.     

 

 Termín příštího jednání MR Kozákov spojeného s výjezdem do terénu a 

natáčením semilské kabelové televize je stanoven na čtvrtek 12. května 2016. 

Účastníci se sejdou v 9:00 hodin na MěÚ v Semilech v kanceláři starostky a 

poté zamíří na pozvání paní Markové na Kozákov, pan Roman Fries z KTV  

natočí samostatný pořad. Cílem natáčení je představit geologická zastavení, 

oslovit místní občany.      

Zapsala Jana Velová 

 

 

………………   ……………….   ……………… 

Obec Chuchelna   Město Semily   Obec Záhoří 


