
Zápis z jednání komise pro cestovní ruch 
      konané dne  21.09. 2016 v zasedací místnosti radnice v Mnichově Hradišti, od 16.30 hodin. 

 
 
 

 
                  Přítomni:  D. Lamačová, I. Dandová, V. Dittrich,  P. Beran, L. Somolová, P. Paclt, J. Senohrábek , S. 

Švábová, T. Šímová, D. Stránská 
                  Omluveni: H. Otáhalová,  

Nepřítomni:  M. Šmejc, V. Kraus 
Host: O. Lochman, K. Hluchý 
 

 

PROGRAM:  

1)  Aktuální informace od starosty (o jednání s ZD Březina, stojany na kolo, mapa  před IC až, vlek ve 
Veselé) 

2) Schválení naučné stezky podle návrhu paní ing. Švábové a  upřesnění, o co konkrétně by mohla 
paní Kulíková už začít žádat 

3) Návrhy uvítací a info tabule při vjezdu do města - z 5ti směrů  

4) Zhodnocení letošní turistické sezóny - info z IC 

5) Diskuse  

 
V úvodu jednání přivítala předsedkyně pí. Lamačová host: starostu O Lochmana a pana K. Hluchého 
a požádala p. starostu o informaci o  novinkách a připravovaných plánech v oblasti CR.  
 
 

1)  Aktuální informace od starosty 
- připravuje se dotisk brožury o městě, bude provedena aktualizace a doplnění textu 
- jednání se ZD Březina o zpřístupnění cesty přes statek Přestavlky směrem na Dneboh, dále se jedná 
o možných cestách  od zámku do Hoškovic a podél břehu Nedbalky v Dolcích z MH do Hoškovic 
s cílem vytvořit okruhy pro turistiku, běh a cykloturistiku 
- nové aplikace do mobilu Mladoboleslavsko a Český ráj, je třeba více propagovat na IC 
- v souvislosti s výstavbou nového nákupního centra Lidl je budován na vjezdu do města nový kruhový 
objezd, bude v něm umístěn znak města 
- nabídka firmy SunDisk na spolupráci při využití Jizery a okolí. Možnost půjčovny lodí, koloběžek, do 
budoucna možnost vybudování zázemí (chatky, občerstvení) 
- byl vybudován vodní vlek na zatopeném lomu ve Veselé, v současné době město prověřuje, zda je 
stavba v souladu se zákonem, investor p. Lauryn s vedením města nekomunikuje 
- informace o spolupráci s Erzhausenem, zvažuje se umístění kilometrovníku, připravuje se společný 
cyklozájezd. 
 

 

2) Schválení naučné stezky    
Členové komise CR spolu s pozvánkou obdrželi návrh  Ing. Švábové, která přehledně zpracovala 
etapy a priority budování naučné stezky od vlakového nádraží k zámku včetně umístění map a 
infopanelů. K předloženému návrhu nebyly připomínky, a bylo odsouhlaseno doporučení radě města 
pověřit kompetentní osobu, která  ve spolupráci s komisí CR a architektem města bude na dané 
problematice dále pracovat (nárokování peněz do rozpočtu, prověření grantů, dotací, povolení 
k umístění zančení, výroba panelů atd).  
 
Hlasování: 
pro: 10       proti:  0       zdržel se:  0 
 



 

3) Návrhy uvítací a info tabule při vjezdu do města - z 5ti směrů  

Město plánuje na všech 5 příjezdových místech do města umístit uvítací tabule. Členové komise 
mohou zaslat případné návrhy na vzhled uvítacích cedulí.  

4) Zhodnocení letošní turistické sezóny - info z IC 

Mgr. Senohrábek spolu s Terezou Šímovou informovali o nabídce IC,  představili současnou nabídku 
informačního centra (nová turistická známka, propagační předměnty, karta Českého ráje). 

5) Diskuse  

Pracuje se na nové podobě webu – Mgr. Senohrábek, pí. Lamačová dodá inspiraci z jiných webů.  
Host komise p. Hluchý, který vlastní půjčovnu sportovních potřeb souhlasil s navržením na nového 
člena komise CR. 
 
Hlasování: 
pro: 7       proti:  0       zdržel se:  0 

 

 
 

Souhrn usnesení 

2.1. Komise pro CR doporučuje radě města pověřit kompetentní osobu, která  ve spolupráci 

s komisí CR a architektem města bude pracovat na přípravě a realizaci naučné stezky od 

vlakového nádraží k zámku 

 

5.1. Komise pro CR doporučuje radě města přijetí nového člena komise CR pana Karla 

Hluchého, majitele půjčovny sportovních potřeb, Mnichovo Hradiště. 

 
 
 
 
Zapsala: Stránská  
Obdrží členové Komise pro cestovního ruchu a asistentka odboru Kanceláře vedoucího úřadu.   

 


