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RM dne 14. 5. 2007 
Usnesení RM č. 233/2007 

RM souhlasí s připojením Města Turnov k Dohodě o partnerství na projektu "Greenways Jizera". 
(hlasování: 7/0/0) 
usnesení     
 
RM dne 20. 7. 2007 
usnesení   Usnesení RM č. 346/2007 
RM bere na vědomí průběžnou zprávu o přípravě projektu " Greenways Jizera ", o financování projektové 
dokumentace a ukládá A. Hozdeckému předložit do návrhu rozpočtu na r. 2008 částku potřebnou na 
spolufinancování projektové dokumentace. 
(hlasování: 7/0/0) 
 
ZM dne 30. 8. 2007 
usnesení   Usnesení ZM č. 127/2007 
ZM bere na vědomí průběžnou zprávu o přípravě projektu Greenways Jizera a schvaluje Dohodu o partnerství 
na projektu Greenways Jizera. 
(hlasování: 17/0/0) 
 
ZM dne 8. 12. 2008 
usnesení   Usnesení RM č.  602/2008 
RM souhlasí se zapojením Města Turnov do projektu Greenway Jizera, realizační etapa Svijany - Turnov - Líšný 
dle předložených podmínek. RM doporučuje ZM schválit finanční příspěvek na realizaci této etapy projektu 
Greenway Jizera v maximální výši 3.500.000Kč  
s čerpáním v letech 2009, 2010, 2011 dle návrhu a ukládá FO zařadit tento příspěvek do návrhu rozpočtu. 
(Hlasování: 9/0/0) 



 
RM dne 2. 10. 2009 
usnesení   Usnesení RM č. 603/2009 
RM doporučuje ZM schválit příspěvek pro Sdružení Český ráj ve výši 700 tis. Kč na zajištění projektové 
dokumentace pro realizaci projektu Greenway Jizera v úseku Svijany - Líšný.  
(Hlasování: 8/0/0) 
 
ZM dne 22. 10. 2009 
usnesení   Usnesení ZM č. 194/2009 
ZM schvaluje příspěvek ve výši 700.000,- Kč pro Sdružení Český ráj na spolufinancování projektové 
dokumentace pro realizaci Greenway Jizera s proplacením do konce roku 2009. ZM schvaluje předložený návrh 
smlouvy o spolupráci a finančním příspěvku při zajištění společných aktivit. ZM schvaluje předložený systém 
financování projektu jako model dalšího financování GW Jizera v úseku Svijany, Dolánky - Líšný. 
(Hlasování: 17/0/0) 
 
RM dne 18. 1. 2010 
usnesení   Usnesení RM č. 24/2010 
RM schvaluje Smlouvu o partnerství v projektu „Greenway Jizera v úseku Svijany a Dolánky - Líšný“, 
předloženou Smlouvu o právu stavebníka provést stavbu, Dohodu o partnerství v projektu: Marketingové a 
koordinační aktivity v Českém ráji. 
(Hlasování: 9/0/0) 
 
ZM dne 28. 1. 2010 
usnesení   Usnesení ZM č. 2/2010 
ZM bere na vědomí Smlouvu o partnerství v projektu „Greenway Jizera v úseku Dolánky - Líšný schválenou RM 
dne 18. 1. 2010. 
(Hlasování: 24/0/0) 
 
ZM dne 1. 9. 2011 

Návrh PhDr. Maierová: 
ZM bere na vědomí aktuální ústní informace o projektu Čistá Jizera - Město Turnov. 
(Hlasování: 21/0/3) - návrh byl přijat 
   
ZM dne 24. 11. 2011 
    Usnesení ZM č. 224/2011 
ZM bere na vědomí informace o financování projektu „Greenway Jizera v úseku Dolánky - Líšný“ a jeho 
financování. 
(Hlasování: 19/0/0) 

ZM dne 15. 12. 2011 
Usnesení ZM č. 231/2011 

ZM schvaluje ručitelské prohlášení max. ve výši 15 mil. Kč na revolvingový úvěr Sdružení Český ráj, který bude 
použit na zajištění financování projektu Greenway Jizera v úseku Dolánky - Líšný s platností do 31. 12. 2013. 
(Hlasování: 21/0/5) 
ZM dne 27. 6. 2013 

Usnesení č.  152/2013 
ZM bere na vědomí průběžnou zprávu o projektu Greenway Jizera. 
ZM souhlasí s dosavadním postupem financování projektu Geenway Jizera a po dokončení projektu žádá o 
vypracování závěrečné zprávy včetně vyúčtování akce. 
(Hlasování:14/0/5) 
ZM ukládá starostovi města projednat způsob a financování následné údržby Greenway Jizera a předložit k 
jednání ZM při závěrečné zprávě. 
(Hlasování:14/0/5) 

 



ZM dne 28. 11. 2013 
Usnesení ZM č.  233/2013 

ZM schvaluje ručitelské prohlášení v maximální výši 13 mil. Kč na revolvingový úvěr Sdružení Český ráj, který 
bude použit na zajištění financování projektu Greenway Jizera v úseku Dolánky - Líšný s platností do 30. 6. 
2014. 
(Hlasování:16/0/2) 

ZM dne 26. 6. 2014 

Usnesení ZM č. 309/2014  
ZM schvaluje ručení, formou ručitelského prohlášení, za závazky vyplývající ze Smlouvy o úvěru č. 
0800/10/5183 ve znění případných dodatků, uzavřené mezi Československou obchodní bankou, a.s. a 
Sdružením Český ráj dne 21. 07. 2010, a to do doby úplného splacení veškerých závazků z ní vyplývajících, 
nejpozději do 30. 06. 2015. Zároveň schvaluje obsah dodatku č. 3 Smlouvy o úvěru č. 0800/10/5183.  
(Hlasování:15/0/5) - usnesení bylo přijato  
 
Usnesení ZM č. 310/2014  
ZM schvaluje ručení, formou ručitelského prohlášení, za závazky vyplývající ze Smlouvy o úvěru č. 
1991/11/5655 ve znění případných dodatků, uzavřené mezi Československou obchodní bankou, a.s. a 
Sdružením Český ráj dne 08. 02. 2012, a to do doby úplného splacení veškerých závazků z ní vyplývajících, 
nejpozději do 30. 06. 2015. Zároveň schvaluje obsah dodatku č. 3 Smlouvy o úvěru č. 1991/11/5655.  
(Hlasování:14/2/4)-usnesení bylo přijato 

Zdůvodnění a vysvětlení:  

Na konci roku 2013 byl slavnostně otevřen zbývající úsek nové stezky Greenway Jizera mezi Turnovem a 
Maloskalskem v rámci dokončeného projektu „Greenway Jizera v úseku Dolánky - Líšný“. Přestože slavnostní 
otevření proběhlo až v prosinci, veřejnost nové úseky využívala již po větší část letní turistické sezóny 2013.  

Vzhledem k očekávanému zájmu a návštěvnosti byl na jeden z nových mostů přes Jizeru instalován sčítač PYRO, 
který v rámci tzv. propagačního sčítání zapůjčila společnost Partnerství o.p.s.. V období 9.8. - 8.9. 2013 zde bylo 
napočítáno dvacet tisíc průjezdů/průchodů v obou směrech (cyklisté, pěší, koloběžky), což potvrdilo velký 
zájem o novou stezku a smysluplnost celého projektu. 

Data o využití cyklostezky ukázala, že první cyklisté se tu objevují již po páté hodině ranní, což značí, že ji 
využívají místní lidé pro cestu do práce a stejně tak i kolem 22. hodiny večer při návratu z druhé směny. 
Obyvatelé Rakous začali využívat autobusovou zastávky U Křížku, která je po nové lávce pro ně nově dostupná. 
Tím se plní jeden ze záměrů, aby stezka sloužila ve větší míře i místním lidem.  

S nárůstem návštěvnosti se připravuje rozšíření služeb v blízkosti stezky (toalety u Boučkova statku, parkoviště 
pod Pantheonem, sociální zařízení na Žluté plovárně, nové IC v Líšném). Již nyní funguje nabídka občerstvení a 
půjčoven lodí a koloběžek podél celé trasy. Pro večerní pohyb obec Malá Skála vybudovala veřejné osvětlení 
z centra obce až do osady Křížky. 

Podél stezky byl osazen mobiliář v podobě odpočívadel s lavičkami a naučnými tabulemi, nově byl úsek Dolánky 
- Líšný vyznačen jako cyklotras č. 17. Toto číslo získala Greenway Jizera v rámci národní sítě dálkových cyklotras 
ČR. V rámci projektu byl vydán nový propagační leták, který informuje o turistické nabídce a tipech na výlety, 
spojených se stezkou a řekou Jizerou. Projektují a připravují se další úseky kolem Semil a ve středních Čechách 
v okolí Mladé Boleslavi, k realizaci se díky aktivitě Středočeského kraje blíží napojení od pražského Černého 
mostu do Lázní Toušeň. 

Délka nových úseků na trase mezi Líšným a Turnovem (cca 12 km) je cca 2,6 kilometru, včetně dvou nových 
mostů přes Jizeru a rozšíření lávky na železničním mostu v Rakousích. Konečný rozpočet projektu podpořeného 
z prostředků EU činí cca 32,57 mil. Kč s dotací ve výši 29,83 mil. Kč. Stavební práce si vyžádaly 28,9 mil. Kč, další 
náklady spočívaly v inženýrské činnosti, projektových dokumentacích, majetkovém vypořádání, propagaci atd. 
Na financování se kromě Evropské unie podílely partnerské obce (Rakousy, Malá Skála, Líšný) a Město Turnov. 

Sdružení Český ráj bylo investorem této akce a rozhodně nebylo snadné, když se organizace doposud prioritně 
propagující Český ráj musela postavit vlivem mnoha okolností do pomyslného čela stavebních prací. Věříme, že 
takto nabité zkušenosti využijeme při dalších regionálních projektech. Vzhledem k charakteru a rozsahu 



projektu Greenway Jizera se nyní zvažují formy dalšího rozvoje a správy. Jednou variant je i založení samostatné 
servisní organizace mj. za účasti obcí a krajů.  

Projekt Greenway Jizera má kromě podpory regionálních partnerů také podporu kraje. V září 2007 se Liberecký 
kraj podpisem Dohody o spolupráci na projektu Greenway Jizera stal jedním z partnerů projektu. V roce 2009 
byla stezka Greenway Jizera zařazena mezi priority v rámci Programu rozvoje cyklistické dopravy v Libereckém 
kraji. V následujících letech podpořil Liberecký kraj z grantového fondu mj. projektovou přípravu nebo 
zpracování žádosti do Regionálního operačního programu. 

Podporu z krajského rozpočtu získalo Sdružení Český ráj a projekt Greenway Jizera také v roce 2013 na realizaci 
projektu „Rozvoj páteřní cyklotrasy Greenway Jizera“. Díky schválené dotaci proběhla např. oprava pásového 
značení cykloturistických tras v Českém ráji s návazností na páteřní cyklotrasu č. 4170/17 (Greenway Jizera) 
v délce 51 km. U Líšného byla opravena poškozená stezka po povodních v červnu 2013 a ještě před zahájením 
turistické sezóny 2014, které letos premiérově využilo právě novou stezku, proběhly drobné opravy a údržba 
stezky v celém úseku Loužek - Líšný. V neposlední řadě mohlo být dokončeno majetkoprávní vyrovnání 
pozemků pod novou stezkou. 

O atraktivitě a významu stezky vypovídá nejen její návštěvnost, ale také první ocenění, které získává díky nový 
mostům přes Jizeru. V prvním ročníku soutěže o Cenu Víta Bárty získaly nové mosty na stezce Greenway Jizera 
zvláštní uznání poroty. Nová soutěž Asociace cykloměst oceňuje výjimečné stavby, které pomáhají nejen 
cyklistům. Oceňovaná byla především subtilní konstrukce visutých lávky zavěšené na ocelových lanech, takže 
výsledný dojem skvěle ladí s okolní krajinou Českého ráje. Cenu Víta Brandy získala Lhotecká cyklostezka ve 
Středočeském kraji  (http://www.cyklomesta.cz/novinky/cenu-vita-brandy-dostala-lhotecka-
cyklostezka/)  

 
Finanční náklady projektu: 
Projekt Greenway stál celkem   35 965 491,-Kč 
Dotace ROP a další dotace    30 736 883,-Kč 
Vlastní prostředky (příspěvky města a obcí) 5 228 607,-Kč 
 
Propočet podílů jednotlivých obcí a města je patrný z níže uvedené tabulky, je spočten formou vah: váha 
s koeficientem 1 je délka trasy na území dané obce, váha s koeficientem 2 je počet obyvatel obce: 
 

 
 
V posledním sloupci jsou zachyceny skutečné úhrady od měst a obcí. Z této tabulky je zřejmé, že má Turnov 
rezervu (předplaceno 117 218,-Kč). Z tabulky je rovněž zřejmé, že neuznatelné náklady a další náklady (např. 
úroky z půjček, výkupy pozemků, atd., vše je součástí tabulky, která je přílohou materiálu) převýšily původně 
odhadovanou spoluúčast obcí a města z 4 305 000,-Kč na 5 228 607,-Kč. Zbývá tedy rozhodnout o rozdělení 
923 607,-Kč.  
Vzhledem k velikosti obcí a určitému nadregionálnímu významu cyklostezky bylo na společném jednání 
navrhnuto postupovat podle procentuálního podílu, podle kterého došlo k prvotnímu rozpočítání: Turnov - 
64,7%, Rakousy - 6,2%, Malá Skála - 16,3%, Líšný - 12,8%. 
To by tedy znamenalo: 

 
 
V rámci toho, že Turnov zaplatil nejvíce a má „předplaceno“ 117 218,-Kč, došlo k dohodě starostů Turnova a 
Malé Skále k určité korekci a to, že Turnov by zaplatil o 117 218,-Kč méně a Malá Skála o 117 218,-Kč více. 



Důvodem je to, že postavené mosty (nejdražší část stavby pomohou nejen cyklostezce, ale výrazně propojí 
lokality Křížky s centrální částí Malé Skály). 
Po této korekci pak vypadá tabulka následovně: 
Turnov   480 334,-Kč 
Rakousy  56 810,-Kč 
Malá Skála 268 182,-Kč 
Líšný  118 282,-Kč 
 
 
Další náklady na údržbu v příštích letech, vize fungování 
Udržitelnost projektu je 10 let. 
Náklady na údržbu v dalších letech jsou v několika kapitolách: 

- pronájem pozemků, na kterých Geenway stojí, jedná se o pozemky Správy železniční a dopravní cesty, 
ročně se jedná o 100 tis.Kč 

- údržba povrchu, sekání zeleně v nejbližším kontaktu a značení na základě odhadu sezóny 2014 

- částečný úvazek zaměstnance 0,2, který se bude starat o zadávání oprav a především získávání dalších 
grantů na rozvoj cyklostezky (výhybny, značení, samotná údržba, rozvoj) 

Celkem předpokládáme částku 250 tis.Kč ročně, kterou navrhujeme rozdělit takto: 
Turnov - 64,7%, Rakousy - 6,2%, Malá Skála - 16,3%, Líšný - 12,8%. Je třeba říci, že probíhají jednání 
s Libereckým krajem o vstupu do údržby, protože se jedná o charakteristicky nadregionální projekt. Částka 250 
tis.Kč může být ponížena o dotace kraje a dalších institucí podporujících cykloturistiku. 
Ideálním se jeví založení nové obecně prospěšné společnosti, ve které budou partnery: Město Turnov, obce 
Malá Skála, Rakousy, Líšný a Liberecký kraj. 
 

 
 

Navrhované usnesení ZM: 
ZM bere na vědomí 

závěrečnou zprávu k projektu Greenway Jizera. 

 

ZM souhlasí 

s uhrazením dofinancování projektu Greenway Jizera ve výši 480 334,-Kč a ukládá tuto částku zařadit do 

rozpočtového opatření číslo 3. 

 

ZM souhlasí 

s navrhovaným modelem údržby Greenway Jizera a pověřuje starostu města dalším jednáním. 

 




