
ZÁPIS ze shromáždění zástupců mikroregionu Kozákov 

Dne 15.4.2002 v budově Obecního úřadu v Chuchelně od 9.00 hodin. 

  

Přítomni :  

Miroslav Hrubý - starosta obce Chuchelna, starosta sdružení 
Jiří Novotný - starosta obce Záhoří 
Ing. Daniel Mach /tajemník sdružení/ 
Hana Havlíčková - poradenské služby 
Ing. Jiří Lukeš - poradenské služby 

Ing. Pavla Bičíková - Sdružení český ráj /host jednání/ 
Mgr. Jan Petera - Klub českých turistů /host jednání/ 
Ing. Semler - ČSAD BUS Semily a.s. 

Stanislav Macák - omluven z důvodu nemoci 

  

Program jednání a hlasování:  

1.       Provoz letních turistických autobusů 

Provoz autobusové linky č. 4 Semily - Železný Brod přes Kozákov bude provozována v období od 22.6. do 
25.8.2002. Uzávěrka zpracování propagačních novin je 30.4.2002 a cena inzerce v novinách je 20 Kč/cm2. 
Pracovníci Městského úřadu v Semilech zajistí informování veřejnosti prostřednictvím Semilských novin. 
Upravené autobusy pro přepravu kol budou v provozu na linkách mezi Turnovem a Jičínem (linka č. 2 - žlutá 
a linka č. 3 - modrá). Přestup z linky č. 4 ze Semil na linku č. 3 do Turnova a Jičína je zajištěn na Kozákově 
nebo na Bačově. Pro rok 2003 je pro provoz linek požádáno o dotaci z Phare CBC na propagaci. Na celý 
systém je zpracována marketingová studie, podle které se linky částečně upravují.  

k bodu nebylo hlasováno,  
spoluúčast na propagaci a hrazení ztrát z provozu již byla odsouhlasena 

2.       Optimalizace turistických tras a cyklotras v Českém ráji 

Zpracovatel optimalizace Mgr. Petera informoval o důvodech zpracování dokumentace a představil návrhy, 
které mají přímou vazbu na území mikroregionu Kozákov. Záměry se týkají redukce pěších tras vycházejících 
ze Semil (zelená na Nouzov nebo paralelně vedené žlutá a modrá na Cimbál) nebo přeložky některých tras 
(zrušení části žluté ze Semil do Železného Brodu, přeložení červené Riegrovy stezky v zastavěné části města 
blíže k Jizeře a podobně). Úpravy barevného značení budou navrženy také v prostoru Kozákova. 

Diskuse proběhle okolo průchodu červeně značené stezky z Kozákova směrem na Tábor při průchodu 
Bačovem. Jako varianta řešení se navrhuje průchod okolo hostince U Kodrů, aby se pěší trasa vyhnula vedení 
po hlavní komunikaci. 

Ing. Bičíková z Městského úřadu v Turnově informovala o postupu prací na Strategii rozvoje cestovního ruchu 
v turistickém regionu Český ráj. V květnu začnou práce na zpracování tzv. akčního a střednědobého plánu na 
období 5-10 let. Do plánu budou zapracovány projekty, které budou poskytnuty zpracovateli (Agentura 
regionálního rozvoje Liberec) z obcí a mikroregionů. 

k bodu nebylo hlasováno, 
zástupci mikroregionu vzali dokumenty na vědomí bez podstatných připomínek  

3.       Řešení problematiky dopravy na území mikroregionu 

Na základě osobních jednání a pozvání proběhne dne 17.4.2002 neoficiální jednání starostů obcí 
mikroregionu Kozákov se zástupci Libereckého kraje o řešení údržby hlavních komunikací na území 
mikroregionu. Za prioritní byla stanovena nutnost zajištění měření zatížení komunikace III/2922 Semily - 
Chuchelna - Záhoří - Pelechov (Železný Brod), kterou užívají přetížené nákladní automobily z lomu ve Smrčí 
v obou směrech, jak do Semil tak do Železného Brodu. Druhým problémem na úseku dopravy je oprava 
povrchu komunikace III/2921 v úseku Kozákov - Záhoří (úsek Bačov - Komárov - Kozákov je již opraven). 
Tato komunikace je využívána pro turistiku (přístup od Železného Brodu na Kozákov a vedení cyklotrasy) a 
plánuje se provoz letní turistické autobusové linky. Třetím aktuálním problémem je sesuv na silnici III/2892 
v Bítouchově (Semily).  

usnesení č. 5/2002 - Zástupci mikroregionu budou jednat se zástupci Libereckého kraji o řešení dopravní 
problematiky v následujícím pořadí důležitosti: 

5.1. nutnost měření nápravového zatížení (nebo jiný způsob měření hmotnosti) nákladních automobilů na 
komunikaci III/2922 v úseku ze Smrčí do Semil a ze Smrčí do Železného Brodu 
5.2. nutnost opravy povrchu komunikace III/2921 z Kozákova do Záhoří 
5.3. nutnost řešení opravy sesuvu na silnici III/2892 v Bítouchově  

jednohlasně odsouhlaseno 

4.       Granty Libereckého kraje 



Na základě výzvy Libereckého kraje budou podány návrhy na přidělení grantů v oblasti turistiky a přípravy 
projektů z dalších zdrojů. Hlavními žádostmi budou granty pro podporu cykloturistiky (společně s podporou 
z Programu obnovy venkova), příprava projektů na sportoviště, dofinancování projektu Phare CBC na 
propagační materiál Horního Pojizeří. 

usnesení č. 6/2002 -Zástupci mikroregionu souhlasí s podáním žádosti o granty na akce značení a úpravy 
cyklostezek na území mikroregionu (2 žádosti), podpora poradenské činnosti, podpora přípravy projektů, 
podpora dopracování strategie mikroregionu, podpora zpracování projektu rozvoje sportovišť a podpora 
zpracování propagačních turistických materiálů (2 projekty) 

jednohlasně odsouhlaseno 

5.       Dotace z Programu obnovy venkova na rok 2003 

Do konce měsíce dubna musí být podána žádost o dotaci z Programu obnovy venkova v roce 2003. Pro rok 
2003 budou preferovány žádosti, kterým nebylo vyhověno v roce 2002 - projekt na sportoviště 
v mikroregionu. Dále bude požádáno o dotaci na poradenství z dotačního titulu č. 6. 

usnesení č. 7/2002 - Zástupci mikroregionu souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt sportoviště 
v mikroregionu z dotačního titulu 7 ve výši 500 tis. Kč s požadovanou dotací 350 tis.Kč podle loňské žádosti a 
o dotaci na poradenskou činnost z dotačního titulu 6 ve výši 200 tis. Kč s požadovanou dotací 140 tis. Kč. 

jednohlasně odsouhlaseno 

6.       Různé 

- zástupci mikroregionu budou jednat s podnikateli o umístění reklamy na letních turistických autobusech, 
výnos z reklamy by se měl stát příspěvkem do rozpočtu mikroregionu 

- bude svoláno jednání zástupců mikroregionu k problematice rozvoje Kozákova - předběžně na 28.5.2002 

- budou pokračovat práce na Strategii rozvoje mikroregionu, starostové obcí by měli zajistit projednání 
záměrů prostřednictvím komisí obcí nebo místních odborníků či zájemců 

  

zápis provedl Ing. Mach - tajemník sdružení 

 


