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Zápis z jednání Komise pro kulturu, cestovní ruch a letopisectví                                
konaného dne 3. 4. 2019 od 17:00 do 19:00 hodin                                                                                        

ve velké zasedací místnosti radnice v Mnichově Hradišti. 
 

Upozornění: 
Následující text může obsahovat důvěrné informace osobního, obchodního či pracovního charakteru. Je určen pouze pro členy komise kulturní 
a komise cestovního ruchu, členy obecních orgánů, příslušné zaměstnance městského úřadu a popř. pro přizvané odborníky. Informace 
z jednání by neměly být zveřejněny před konečným usnesením příslušného obecního orgánu. 

 

Přítomni: Jana Jedličková, Martina Bachová, Jan Füši, Jaroslav Koloc, Dominik Malý, Jan Nohýnek, Petra 
Pilbauerová, Miroslava Rydvalová, Aleš Rychlý, Pavel Sosnovec, Dana Stránská, Vratislav Šverma, 
Tomáš Trkola, Lukáš Umáčený 

 
Omluveni: Alena Hejlová, Lenka Sosnovcová, Soňa Švábová, Jana Dumková 
 
Nedostavili se: Pavel Mach 
 

PROGRAM:  

1. Zahájení 

2. Revitalizace lesoparku v roce 2019 – informace o chystaných úpravách 

3. Studie úpravy židovského hřbitova – připomínkování materiálu 

4. Park v ulici Jana Švermy – vyjádření k náplni parku 

5. Obnova polních cest a projekt cyklostezky Greenway Jizera – aktuální informace 

6. Parku u BIOSu a parkoviště na rohu Lidické a Turnovské – informace o současném stavu a plánech 

7. Různé 
 

• Zahájení 
 
Předsedkyně komise přivítala přítomné členky a členy komisí, představila program. 
 

• Revitalizace lesoparku v roce 2019 – informace o chystaných úpravách 
 
Martina Kulíková představila různé projekty na revitalizaci lesoparku, následně proběhla diskuze. Komise se shodla, 
aby herní prvky byly rozmístěny v rámci většího prostoru lesoparku, nikoli koncentrovány na jednom centrálním 
hřišti. Komise přivítala úpravy a uzavření neomezeného přístupu do jeskyně pro širokou veřejnost a zpřístupnění 
jeskyně pro konkrétní akce a výuku. Usnesení komise viz níže. 
 

• Studie úpravy židovského hřbitova – připomínkování materiálu 
 
Martina Kulíková představila studii úprav židovského hřbitova. Proběhla diskuze a padly tyto připomínky: 

• všichni sousedé by měli být inforomováni (budou v rámci správních řízení); 

• je potřeba zabezpečit upravený prostor (např. kamerou) 

• většina členů komise souhlasila s tím, aby byl židovský hřbitov upraven, protože současný stav je 
nedůstojný 

Usnesení komise viz níže. 
 

• Park v ulici Jana Švermy – vyjádření k náplni parku 
 
Martina Kulíková představila projekt revitalizace parku v ulici Jan Švermy. Proběhla diskuze a padly tyto připomínky: 

• odpadkové koše by neměly být umístěny bezprostředně u laviček ale např. mezi nimi; 

• vhodné by bylo zřídit pítko a přívod pitné vody (k zalévání, akcím …); 

• měl by zde být jednotný mobiliář; 

• „Havlova lavička“ by mohla být i jinde (např. u gymnázia), nebo jinde v parku (ne v hlavní ose parku). 
Usnesení komise viz níže. 
 

• Obnova polních cest a projekt cyklostezky Greenway Jizera – aktuální informace 
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Ondřej Šindelář představil vývoj okolo obnovených polních cest (zámek – Hoškovice; okolo přestavlckého areálu; 
Podolí – Sv. Vojtěch – Kruhy). Cesty jsou po zimně znovu upraveny (částečné terénní úpravy, válcování, osetí) a 
bylo provedeno značení cest. Připravuje se projekt výsadby aleje Hoškovice – zámek (třešňovka, popř. smíšená, 
jednostranná alej, žádost o grant od ŠKODA AUTO, sázení případně na podzim). Další obnovené polní cesty mohou 
být prověřeny, ale nejsou pro město prioritou. 
 
Ondřej Šindelář představil aktuální vývoj ohledně projektu Greenway Jizera. Města  a obce v úseku Loukov – Bakov 
uzavřeli společné memorandum v němž vyzvali Středočeský kraj k investorství. Krajská správa a údržba silnic 
Středočeského kraje připravuje vyhlášení zakázky na studii (územně-technickou, resp. proveditelnosti) Greenway 
Jizera v úseku Loukov – Bakov. 
 
V případě lávky u Kofoly (součást budoucí cyklostezky) proběhla dohoda o investorství města s obcí Klášter 
Hradiště nad Jizerou, máme vypracovanou studii proveditelnosti, probíhá zpracování projektové dokumentace 
(zhruba do konce roku), příští rok bude pravděpodobně možná výstavba (pokud na ní budou vyhrazeny peníze 
v rozpočtech obou obcí). 
 
Proběhla diskuze o dalších možných cestách a cyklostezkách, nebylo přijato žádné usnesení. 
 

• Parku u BIOSu a parkoviště na rohu Lidické a Turnovské – informace o současném stavu a plánech 
 
Miroslava Rydvalová zmínila problém s průchodem na parkoviště za „Družbou“, přechody pro chodce nenavazují na 
průchody k parkovišti. Šlo by s tím něco dělat? 
 
Dále Miroslava Rydvalová zmínila problém s nepořádkem a shlukováním mládeže v parku u BIOSu v ranních a 
odpoledních hodinách. Bylo by možné lavičky zrušit nebo je vylepšit? Není zde dost košů a nejsou blízko u laviček. 
 
Ondřej Šindelář upozornil, že nápad na obnovu parčíku u BIOSu byl vybrán mezi 10, o kterých se hlasuje v soutěži 
Ahoj, krásné Česko - https://www.ahojkrasnecesko.cz/ (marketingová akce společnosti Unilever). V případě podpory 
je možnost získat částku cca 80 tis. Kč. (náklady na revitalizaci se ale pohybují zhruba o řád výše). Obnova parčíku 
je jednou z dlouhodobě plánovaných akcí, ale s ohledem na náročnost dalších investičních akcí není prioritou. 
 
Proběhla krátká diskuze o těchto místech, nebylo přijato žádné usnesení. 
 

• Různé 
 
Jana Jedličková upozornila, že Kamelot nechodí do všech domácností, což potvrdili i ostatní členové komise. 
Doručování se zhoršilo zhruba od nového roku. Doručovatelky často nechávají balík před vchodem (navíc není 
dostatečný počet výtisků). Dana Stránská projedná problém s tajemnicí MěÚ, aby proběhla reklamace u České 
pošty. 
 
Miroslava Rydvalová zmínila problém s předáním květiny/dárku hudebníkovi po skončení koncertu v rámci Kruhu 
přátel hudby - virtuóz dostal pouze 1 růži, což působilo nedůstojně. Dominik Malý celou situaci vysvětlil - šlo o 
jednorázové opomenutí osoby, která má předání na starosti (víno bylo v zákulisí připraveno, pouze předáno až po 
vystoupení v šatně). 
 
Komise přijala tato usnesení: 
 

Komise podporuje realizaci projektů na revitalizaci lesoparku. Zároveň komise upřednostňuje rozmístění 

herních prvků v rámci většího prostoru lesoparku, nikoli jejich koncentraci na jednom centrálním hřišti. 

Komise dále podporuje úpravy a ukončení neomezeného přístupu do jeskyně a její zpřístupnění pro 

konkrétní akce a výuku. 

 

Komise podporuje realizaci projektů Parku v ulici Jana Švermy (u nádraží) a Úprav židovského hřbitova. 
 

Zapsal: Ondřej Šindelář 
Rozesláno: 4. 4. 2019   
 
Obdrží dle e-mailového rozdělovníku: 
členové Komise pro kulturu, cestovní ruch a letopisectví a odbor Kanceláře vedoucího úřadu. 

https://www.ahojkrasnecesko.cz/

