Zápis ze schůzky představitelů města Česká Kamenice a zástupců Občanského sdružení
Studený a Lipnice, konané dne 4. 5. 2009
Jednání v prostorách Městského úřadu Česká Kamenice se zúčastnili:
starosta města Česká Kamenice pan Ing. M. Weis, místostarosta pan Ing. V. Marek a pan M.
Drdek, jako zástupci města,
zástupce společnosti LANA, s.r.o. pan J. Beránek
a zástupci O.s. SaL pánové M. Řeřicha, Z. Kába, Bc. T. Horyna a Dr. S. Tůma.
Zápis z průběžného jednání zhotovil Dr. S. Tůma
Jednání zahájil starosta města Česká Kamenice pan Ing. M. Weis shrnutím stavu
obnovy rozhledny na Studenci k dnešnímu dni a dále uvedl plány pro nejbližší období, které
by měly být zakončeny slavnostním otevřením obnovené kulturní památky.
Ing. V. Marek informoval o stavu rozhledny dle vlastního pozorování. Ke dni jednání
se dokončuje zevní ochranný nátěr a opravují se odřeniny. Bohužel, deštivé počasí tuto práci
na neurčito prodlouží. Základem technické kolaudace musí být posudek statika stavby pana
Ing. J. Janatky, s nímž Ing. V. Marek jedná. Ihned po technické kolaudaci bude rozhledna
zpřístupněna veřejnosti. Slavnostní otevření uspořádá majitel stavby město Česká Kamenice
ve dnech 20. – 21. 6. 2009 v rámci programu pravidelných Hudebních slavností pořádaných
v městě Česká Kamenice. Vlastní slavnostní otevření rozhledny proběhne v neděli 21. 6. 2009
v dopoledních hodinách.
Pan M. Drdek upozornil, že i přes zákaz již nyní na rozhlednu vstupují turisté.
Vzhledem k tomu, že na vyhlídkovou věž může současně vstoupit pouze 15 lidí, je zapotřebí
již před zpřístupněním připravit příslušné informační tabule s provozním řádem.
Pan Z. Kába potvrdil, že je o rozhlednu velký zájem a již nyní na ni vstupuje mnoho
lidí.
Pan J. Beránek ohlásil, že právě dnešní den odvolal dělníky spol. LANA, s.r.o., kteří
dokončovali nátěr. Vzhledem k počasí by byl výsledek práce nekvalitní. V práci budou patrně
pokračovat 11. 5. 2009, pokud to počasí umožní. Současně pracovníci společnosti přidělají i
dosud chybějící žebra na mezipodestách.
Ing. M. Weis vznesl dotaz na pana M. Drdka týkající se přípravy tabulí s informacemi
a doporučil mu v této věci kontaktovat Ing. J. Janatku. Pan inženýr Janatka má rozhodnout,
kde a jak budou tabule umístěny.
Pan M. Drdek odpověděl, že text se již připravuje. Nejasné je kdo konkrétně tabule na
dohodnutých místech přidělá.
Pan Beránek za spol. LANA, s.r.o. přislíbil, že tabule umístí, vyžaduje však od
investora přesnou zakázku.
Pan Z. Kába doporučil kontaktovat i KČT a požádat o informaci o formě těchto
informačních tabulí.
Dr. S. Tůma poděkoval starostovi města Česká Kamenice Ing. M. Weisovi za přípravu
zpřístupnění rozhledny a projevil za členy sdružení souhlas a potěšení s určeným konkrétním
datem slavnostního otevření obnovené kulturní památky rozhledny na Studenci. Vyžádal si
souhlas již toto konkrétní datum uvádět v informacích na webových stránkách. Dále
připomněl podmínku sponzora O.s. SaL uvést logo „Medvědiček“ již při slavnosti otevření.
Připomněl, že pokud nebude tato podmínka splněna, bude sponzor požadovat vrácení svého
příspěvku, který byl již v polovině měsíce listopadu převeden na účet veřejné sbírky
vyhlášené městem Česká Kamenice.

Starosta města Ing. M. Weis oznámil, že majitel stavby je s touto podmínkou
seznámen a že příslušné logo již připravuje k zveřejnění pan Drdek. Pan Ing. V. Marek toto
oznámení potvrdil.
Pan Z. Kába připomněl včasnou přípravu i dalších souvisejících úprav terénu jako jsou
cesty, parkoviště, prodej propagačních předmětů - suvenýrů a případně další podmínky, které
by k akci, která bude s největší pravděpodobností hojně navštívena, mohlo požadovat vedení
CHKO a Lesy ČR. s.p.
Pan Beránek při té příležitosti navrhl i další terénní úpravy včetně možnosti pokácet, či
seřezat některé zcela přerostlé stromy v těsném sousedství rozhledny. Upozornil i na některé
botanické zvláštnosti.
Pan M. Drdek oznámil, že se o všech těchto zmiňovaných bodech v rámci příležitosti
slavnostního otevření obnovené rozhledny uvažuje a budou vyřízeny.
Pan Bc. Horyna upozornil, že k dnešnímu datu 4. 5. 2009 je na webu města Česká
Kamenice aktualizováno vyúčtování dosavadních nákladů. Vzhledem k tomu, že vyúčtování
není konečné a současný mezisoučet nesouhlasí, doporučuje tyto údaje a informace o
finančních nákladech pro tuto chvíli z webových stránek města odstranit. Vyúčtování bude
jistě zpracováno a zveřejněno v červenci tohoto roku tak jak již bylo městem oznámeno.
Ing. V. Marek souhlasil s tímto návrhem.
Pan J. Beránek se dotázal na nutnost postavit na vrchol rozhledny hromosvod.
Pan Drdek oznámil, že v průběhu 21. týdne 2009 bude provedeno nové měření
půdního odporu, na jehož základě bude zajištěno navržené opatření.
Pan Z. Kába prohlásil, že hromosvod není v této lokalitě zbytečný.
Pan M. Řeřicha požádal, aby rozhodnutí o hromosvodu bylo povinnou součástí
technické zprávy.
Starosta města pan Ing. M. Weis s tímto návrhem souhlasil, rozhodnutí o hromosvodu
a zdůvodnění musí být součástí technické zprávy.
Pan Beránek uzavřel technickou část jednání rekapitulací technických postupů.
Fy.LANA, s.r.o. dokončí nátěry.
Investor požádá pana Ing. J. Janatku o základní technické zpracování zprávy, na jejímž
základě následně vydá souhlas ke zpřístupnění rozhledny a odevzdání této kulturní památky
majiteli stavby městu Česká Kamenice a veřejnosti.
Ing. Weis s tímto závěrem souhlasil. Projevil spokojenost s průběhem jednání a
s konkrétními výsledky jednání a účastníkům poděkoval.

Zapsal MUDr. Stanislav Tůma

