
Strana 1 (celkem 6)  

Dohoda o partnerství na projektu „Greenways Jizera“ 
 

Sdružení Český ráj, zastoupené Alešem Hozdeckým, předsedou Sdružení 
A. Dvořáka 335, 511 01 Turnov  

IČO 15045838 
dále jen „partner 1“ 

 
a 
 

Krkonoše – svazek měst a obcí, zastoupený Ing. Janem Sobotkou, předsedou Svazku 
Zámek 1, 543 01 Vrchlabí 

IČO 70157898 
dále jen „partner 2“ 

 
a 
 

Město Turnov, zastoupené PhDr. Hanou Maierovou, starostkou 
Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov 

IČO  00276227 
dále jen  „partner 3“  

 
a  
 

Město Semily, zastoupené Mgr. Janem Farským, starostou 
Husova ul. 82, 513 13 Semily 

IČO  00276111 
dále je  „partner 4“  

  
a  

Město Železný Brod, zastoupené Mgr. Václavem Horáčkem, starostou 
nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod 

IČO 00262633 
dále jen „partner 5“ 

 
a 
 

Statutární město Mladá Boleslav, zastoupené MUDr. Raduanem Nwelatim, 
primátorem  

Komenského nám. 61, 293 49 Mladá Boleslav 
IČO  00238295 

dále je  „partner 6“  
 
a 
 

Město Mnichovo Hradiště, zastoupené Jaroslavem Myškou, starostou 
Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště 

IČO 00238309 
dále jen „partner 7“ 

a 
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Zlatý pruh Polabí, o. p. s., zastoupená Pavlem Hlaváčem,  

předsedou správní rady, a Ing. Kateřinou Bálintovou, členkou správní rady 
Zámek Loučeň 1, 289 37 Loučeň 

IČO 27250318 
dále jen „partner 8“ 

 
a 
 

Liberecký kraj,  zastoupený Petrem Skokanem, hejtmanem 
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 

IČO  70891508 
dále je  „partner 9“  

 
a 
 

Středočeský kraj, zastoupený Ing. Petrem Bendlem, hejtmanem 
Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

IČO 70891095 
dále jen „partner 10“ 

 
 

spolu uzavírají tuto Dohodu o partnerství na projektu „Greenways Jizera“, jejímž 
předmětem jsou následující ujednání : 

 
 

Preambule 
 

     Sdružení Český ráj, Zlatý pruh Polabí, o. p. s., Liberecký kraj, Středočeský kraj, Město 
Turnov, Město Železný Brod, Město Semily, Statutární město Mladá Boleslav, Město 
Mnichovo Hradiště a Krkonoše – svazek měst a obcí (dále Svazek Krkonoše) se dohodly na 
spolupráci při přípravě a realizaci projektu „Greenways Jizera“, jehož hlavním cílem je v I. 
etapě vybudování páteřní cyklostezky nebo cyklotrasy Jizera v  blízkosti řeky Jizery. Projekt 
bude postupně naplňovat vizi a strategické cíle, které jsou obsaženy v memorandu Greenways 
Jizera (viz příloha).  

 
Článek  I 

 
Města, Svazek Krkonoše a Zlatý pruh Polabí, o.p.s., se na základě dohod s dotčenými obcemi 
staly nositeli projektu v předem definovaných úsecích (viz dále) a deklarují své partnerství 
následovně: 

1. Jsou nositeli předem definovaných úseků: 
            Svazek Krkonoše je nositelem úseku pramen Jizery – Horní Sytová, 
            Město Semily je nositelem úseku Dolní Sytová – Podspálov, 
            Město Železný Brod je nositelem úseku Podspálov – Líšný, 
            Město Turnov je nositelem úseku Malá Skála – Svijany, 
            Město Mnichovo Hradiště je nositelem úseku Loukov - Ptírov, 
            Statutární město Mladá Boleslav je nositelem úseku Bakov nad Jizerou –   
            Horky nad Jizerou, 
            Zlatý pruh Polabí, o. p. s, je nositelem úseku Benátky nad Jizerou – Brandýs nad  
            Labem (Praha). 
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2. Zavazují se k aktivní účasti na koordinačních schůzkách nositelů projektu „Greenways 
Jizera“ s cílem připravit dílčí projekty v jednotlivých úsecích pod jednou společnou 
ideou, která je v souladu s memorandem Greenways Jizera. 

3. Zavazují se přenášet podněty z koordinačních schůzek nositelů na koordinační 
schůzky dotčených/spolupracujících obcí svého úseku. 

4. Zavazují se průběžně informovat o stavu projektu prostřednictvím médií. 
5. Spolupracují při získávání a využívání finančních zdrojů na přípravu projektu, při 

projednávání s vlastníky pozemků a při zpracování nutných podkladů a dokumentů. 
6. Spolupracují při získávání a využívání finančních zdrojů na  realizaci projektu. 
7. Koordinují práce tak, aby byly dílčí projekty v daném úseku realizovány v souladu 

s dohodnutými termíny. 
8. Budou se podílet na řešení údržby vybudované páteřní cyklostezky a cyklotrasy Jizera. 
9. Partneři se dále zavazují vyměňovat si vzájemně zkušenosti s přípravou a realizací 

projektu. 
 
 

Článek II 
 

Liberecký a Středočeský kraj deklarují podpisem této smlouvy svůj záměr být partnerem  
přípravné a realizační fáze projektu.  

 
1. Jako partneři projektu se podílejí na  koordinaci přípravných prací na projektu 

„Greenways Jizera“. 
2. Jsou ochotny podpořit přípravu a realizaci projektu, přičemž si vymiňují, že případná 

finanční podpora bude územně vymezena pouze na úseky, které spadají do správy 
jednotlivých krajů.  

3. Budou se podílet na projednávání majetkoprávních vztahů s významnými partnery 
(ČD, Povodí Labe, Lesy České republiky, …). 

4. Zavazují se k aktivní účasti na koordinačních schůzkách nositelů projektu „Greenways 
Jizera“ s cílem připravit projekt v jednotlivých úsecích pod jednou společnou ideou, 
která je v souladu s memorandem Greenways Jizera. 

5. Zavazují se předávat partnerům důležité informace, které mohou pomoci  realizaci 
projektu. 

 
Článek  III 

 
Sdružení Český ráj je koordinátorem celého projektu. Zavazuje se k zajišťování těchto 
činností: 
 
1. Zajišťování partnerství a koordinace celého projektu „Greenways Jizera“.  
2. Svolávání a řízení pracovních schůzek všech partnerů projektu. 
3. Koordinace  společných marketingových aktivit včetně propagace, publicity projektu a 

nově vznikajícího produktu. 
4. Konzultační činnost při získávání finančních prostředků z dotačních titulů. 
 

 
Článek  IV 

 
1. Tato dohoda tvoří rámec spolupráce mezi uvedenými partnery.  
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2. Rozsah partnerství na projektu „Greenways Jizera“ může být upravován pouze se 
souhlasem všech smluvních stran. Změna dohody bude vždy provedena formou 
písemných, číslovaných dodatků. Úpravy rámcové dohody o partnerství musí 
zásadním způsobem měnit rozsah partnerství. 

3. Konkrétní náplně partnerské spolupráce budou upravovány samostatnými dohodami 
uzavřenými mezi jednotlivými partnery. Dodatky mohou být uzavřeny buď mezi 
některými partnery, anebo mezi všemi navzájem. 

4. Každá ze smluvních stran má právo dohodu o partnerství kdykoli před předložením 
projektu vypovědět.. Výpověď musí být učiněna písemně a doručena  Sdružení Český 
ráj na adresu jeho sídla uvedenou v záhlaví této dohody. Smluvní strany se dohodly, 
že výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po 
měsíci doručení výpovědi. 

5. Po předložení projektu se bude řešit odstoupení od dohody o partnerství po konzultaci 
s poskytovatelem dotace. 

6. Dohoda se sjednává na dobu určitou a bude v platnosti po celou dobu přípravy a 
realizace projektu. 

7. Tato dohoda se vyhotovuje v deseti vyhotoveních, z nichž každý z partnerů obdrží 
jedno. 

 
Všichni partneři svým podpisem stvrzují, že tuto Dohodu o partnerství četli a že se všemi 
jejími ustanoveními souhlasí.  
 
 
 
…………………………………                                         ………………………………….           
         Petr Skokan                 Ing. Petr Bendl 
    za Liberecký kraj              za Středočeský kraj  
 
 
 
………………………………...                      ….…………………    ..………………….. 

              Aleš Hozdecký                                          Pavel Hlaváč,    Ing. Kateřina Bálintová 
    za Sdružení Český ráj                                               za Zlatý pruh Polabí, o. p. s. 
 
 
 
…………………………….   ……………………………………… 
        Ing. Jan Sobotka           PhDr. Hana Maierová 
za Krkonoše – svazek měst a obcí                 za Město Turnov 

 
 
 
……………………………………                          ……………………………………. 
          Mgr. Jan Farský                                                        Mgr. Václav Horáček 
          za Město Semily                                                       za Město Železný Brod 
 
 
 
……………………………………..                            ……………………………………… 
    MUDr. Raduan Nwelati                                                         Jaroslav Myška 
za Statutární město Mladá Boleslav                                   za Město Mnichovo Hradiště 
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Memorandum 
VYHLÁŠENÍ SPOLE ČNÉ INICIATIVY 

 

Greenways  Jizera 
 

Iniciativa za vytvoření multifunkčního koridoru Greenways Jizera a výzva ke spolupráci pro všechny 
partnery na území v oblasti toku řeky Jizery 

 
 
Signatáři této iniciativy jsou organizace, města a obce, jež spojuje úsilí o zlepšení podmínek pro ekonomický a 

společenský rozvoj v koridoru řeky Jizery a hlásí se k níže popsané vizi a strategickým cílům projektu. 
 
 

      Vize projektu 
 
Greenways Jizera – plně vybavený multifunkční koridor podél řeky Jizery s páteřní cyklostezkou a 
sítí bezpečných stezek pro bezmotorovou dopravu, který je využíván jak místními obyvateli, tak 
návštěvníky. Je vybudován a funguje na principech partnerské spolupráce a trvale udržitelného 
rozvoje území. 
 
  

Hlavní strategické cíle projektu 
 

- Vytvoření  stezek pro bezpečnou bezmotorovou dopravu a  rekreaci podél toku řeky Jizery pro místní 
obyvatele a návštěvníky. 

 
- Vytvoření podmínek pro vyšší míru dostupnosti  kulturního, historického a přírodního dědictví regionů 

při zachování kvality tohoto bohatství. 
 

- Rozvoj šetrné turistiky v území a propojení nových produktů s nabídkou turistických regionů. 
 

- Zlepšení péče o vzhled a údržbu krajiny v koridoru Jizery a soulad jejího využití a ochrany. 
 

- Vytvoření spolupráce na principu partnerství mezi obyvateli měst a vesnic, nevládními neziskovými 
organizacemi, podnikateli, místní a regionální samosprávou a státní správou.  

 
- Vytvoření dopravní a turistické infrastruktury a služeb pro jednotlivé cílové skupiny vedoucí 

k regionálnímu rozvoji území. 
 

- Zajištění dlouhodobé udržitelnosti projektu vytvořením fungujícího systému řízení a koordinace aktivit 
v území.  

 
- Kvalitní a efektivní marketingové aktivity realizované na základě  poptávky a nabídky. 

 
 

Závěrečná ustanovení 
 
Vyhlášení této iniciativy je současně výzvou pro další partnery, kteří mají podobné cíle a chtějí spolupracovat 
v duchu této iniciativy. Připojení se k této iniciativě je možné formou registrace u Sdružení Český ráj. Signatáři 
této iniciativy se hlásí k odpovědnosti za partnerství, tj. rovnost a sdílení společných úspěchů i neúspěchů při 
plnění této iniciativy. Vystoupení z této iniciativy je svobodnou vůlí každého partnera, kterou projeví písemně na 
adresy zakladatele a ostatních partnerů. 
 
K dodržování cílů a ducha této iniciativy jmenují jednotliví partneři svého zástupce. Všechna důležitá rozhodnutí 
charakteru společné činnosti, financování projektů apod. činí příslušní partneři smlouvou nebo dohodou 
v souladu s platnou legislativou. 
 
 
V Semilech dne 18. dubna 2007 
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Zakládající organizace iniciativy:   
Sdružení Český ráj 
Zlatý pruh Polabí, o. p. s. 
Statutární město Mladá Boleslav 
Město Turnov 
Město Semily 
Město Železný Brod 
Krkonoše - svazek měst a obcí 
 
Další partneři, signatáři iniciativy: 
 
 
 
 
 

 
 


