
Zápis č. 5 

z jednání Komise pro cestovní ruch a kulturu 

Rady města Přerova 

ze dne 9. 5. 2011 

Přítomni: Nepřítomni: 

Bc. Ivo Kropáč  

Mgr. Pavel Krákora 

Ing. arch. Vladimír Petroš 

 

Jan Ponížil  

Edita Rozsívalová  

Petr Školoud  

  

 Omluveni: 

 Ondřej Bahounek 

 Ivana Kolářová 

 Ing. Jan Pavlíček 

 

Hosté:  

Milan Chytil – Výstaviště Přerova  

Mgr. Miroslava Švástová – OŽP  

  

  

Program: 

1. Zahájení 

2. Projednání žádostí o dotace na fasády (Mgr. Švástová – 15,30 hod.) 

3. Představení Výstaviště Přerov + možnosti spolupráce (M. Chytil – 16,15 hod.) 

4. Tiskové propagační materiály města a MIC 

5. Různé 

6. Závěr 
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Zápis: 

1. Zahájení 

� Jednání bylo zahájeno konstatováním předsedy, že Komise byla řádně a včas svolána a je 
usnášeníschopná. Přítomní členové odsouhlasili změnu navrženého programu, kdy bod č. 3 
byl předřazen před bod č. 2. 

 

2. Představení Výstaviště Přerov + možnosti spolupráce 

� Pan M. Chytil informoval přítomné členy o tom, že on sám není vlastníkem, nýbrž nájemcem, 
který má Výstaviště pronajato za účelem prodeje. Ovšem sám nyní má zájem o odkup části 
Výstaviště (hala a přístupové komunikace k hale). Ta část Výstaviště, kterou hodlá odkoupit 
nebude již postačovat pořádání klasických zemědělských výstav, které zde probíhaly v 
minulosti. Výstavbou budovy Policie ČR byla takovým způsobem omezena možnost 
parkování návštěvníků Výstaviště, že zde již tyto akce není možno pořádat. Se stejným 
problémem se potýkají i při pořádání chovatelských výstav, které zde probíhají. Dále p. Chytil 
seznámil přítomné s aktivitami, které zde probíhají pro širokou veřejnost: 

o chovatelské výstavy (2x měsíčně)¨ 

o bleší trhy 

o Hanácké farmářské trhy 

� Připravuje se realizace Pivního festivalu, Zubrfestu a v jednání možnost zřízení dožínek. 

o Kropáč – jak to vypadá s plánovanou komunikací propojující ul. U Výstaviště s ul. 
Lipnická; Chytil – do měsíce bude uskutečněna nabídka městu na prodej pozemků pro 
tuto komunikaci. 

o Kropáč – jak využívá Výstaviště Přerov možnosti zisku dotací z města Přerova? Chytil 
– zatím minimálně. Prvotním cílem je „zapsat“ se pozitivně do podvědomí obyvatel 
města a případných návštěvníků. 

� Letošní návštěvnost se předpokládá někde okolo čísla 155 tisíc návštěvníků. Dalším se záměrů 
provozovatele je možnost nabídnout uživatelům a návštěvníkům Cyklostezky Bečva servis a 
případné občerstvení. Daněk – tato nabídka je velmi zajímavá. Město se již delší čas zabývá 
myšlenkou zabezpečit na Cyklostezce Bečva servis pro její návštěvníky. Cyklostezku Bečva 
zastupuje volné sdružení obcí rozmístěných na této cyklostezce, které podepsaly společné 
Memorandum na jeho podporu propagace a výstavby. Toto volné sdružení zastupuje Hranická 
rozvojová, z.s. Bylo by nutné zabezpečit doznačení (či provést úpravu stávajícího značení) tak, 
aby cyklisté byli naváděni přímo k Výstavišti. Bude informovat další členy volného sdružení. 
Kropáč – upozornil na nově otevřený Program na podporu výstavby infrastruktury cyklostezek 
v rámci MMPR. Měla by být vypsána i Výzva v rámci ROP Olomouckého kraje. 

� Předseda toto téma ukončil s tím, že se jedná o velmi prospěšnou a významnou činnost v 
rámci cestovního ruchu v Přerově a po odsouhlasení všemi přítomnými členy konstatoval, že 
členové Komise se vyjadřují pro plnou podporu těchto aktivit. 

3. Projednání žádostí o dotace na fasády 

� Informace k tomuto bodu a podkladové materiály předložila M. Švástová. O průběhu 
projednávání existuje samostatný Zápis, který tvoří nedílnou součást tohoto zápisu z jednání 
Komise. 

 

4. Tiskové propagační materiály města a MIC 

� Daněk předložil materiály vyprodukované sdružením Střední Morava - Sdružení cestovního 
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ruchu se sídlem v Olomouci, jehož členem je i statutární město Přerov a členem 
představenstva je I. Kropáč, který přítomné členy seznámil se svým působením v této 
organizaci. K materiálům bylo konstatováno : 

o je zde zjevná setrvačnost při tvorbě (až 2 roky), 

o materiálům chybí designové sjednocení 

� Dále byly předloženy materiály požívané MIC Přerov : 

o opět materiálům chybí designové sjednocení 

o materiály jsou určeny pro „spotřebu“ přímými návštěvníky MIC 

o nemají reprezentativní hodnotu 

� A na závěr byly předloženy materiály vypracované městem Přerov : 

o materiálům chybí designové sjednocení – toto ovšem vyplývá z toho, že město Přerov 
dosud nemá Jednotný vizuální styl, který by byl na těchto dokumentech prezentován. 

 

� V souladu s posledním příspěvkem k tomuto bodu bylo přijato přítomnými členy Komise 
následující usnesení : 

Komise pro cestovní ruch a kulturu v souladu s podnětem z Komise pro kulturu, kulturní 
památky a cestovní ruch Rady města Přerova ze dne 15. 3. 2010 projednaným na 83. zasedání 
Rady města Přerova dne 24. 3. 2010 doporučuje Radě města Přerova i nadále intenzivně 
pracovat na naplňování tvorby a hlavně na realizaci Jednotného vizuálního stylu města Přerova, 
který se jeví jako nezbytná součást prezentace města Přerova před širokou veřejností. 

Pro 5 / Proti 0 / Nehlasoval 0 / Zdržel se 0 

 

 
5. Různé 

Nezazněly žádné podněty. 

 

6. Závěr 

Předseda – poděkoval všem členům Komise za jejich účast na jednání Komise. 

 

Příští jednání Komise se uskuteční dne 6. 6. 2011 od 15,30 hod. v zasedací místnosti 
Rady města v budově na nám. TGM 1. 

 

V Přerově dne 18. 5. 2011 

Bc. Ivo Kropáč v.r. 
předseda komise 


