
Zápis č. 6 

z jednání Komise pro cestovní ruch a kulturu 

Rady města Přerova 

ze dne 6. 6. 2011 

Přítomni: Nepřítomni: 

Bc. Ivo Kropáč  

Ing. arch. Vladimír Petroš  

Jan Ponížil  

Edita Rozsívalová  

Petr Školoud  

  

 Omluveni: 

 Ondřej Bahounek 

 Ivana Kolářová 

 Ing. Jan Pavlíček 

Mgr. Pavel Krákora 

 

Hosté:  

  

  

  

  

Program: 

1. Zahájení 

2. Akční plán rozvoje cestovního ruchu turistické lokality Přerovsko (body č. 12 – 22) 

3. Termíny zasedání Komise na 2. pololetí r. 2011 

4. Různé 

5. Závěr 
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Zápis: 

1. Zahájení 

� Jednání bylo zahájeno konstatováním předsedy, že Komise byla řádně a včas svolána a je 
usnášeníschopná. 

 

2. Akční plán rozvoje cestovního ruchu turistické lokality Přerovsko (body č. 12 – 22) 

� Uvedený bod dnešního jednání navazuje na jednání Komise ze dne 7. 2. 2011, kdy byly 
projednány body č. 1 – 11 Akčního plánu rozvoje cestovního ruchu turistické lokality 
Přerovsko. 

� Bod č. 12 beze změn 

� Bod č. 13 beze změn 

� Bod č. 14 beze změn 

� Bod č. 15 – zpracovat samostatný program rozvoje CR městských turistických částí Penčice a 
Čekyně s ohledem na turistický potenciál atraktivních lokalit, který bude reflektovat specifika 
dané místní části – Modifikovat na místní části kde má KIS ve správě budovy (kulturní domy) 
a na jím vypracovaný program 

� Bod č. 16 beze změn 

� Bod č. 17 – vypracovat studii jednotného orientačního systému a z navržených opatření 
realizovat úpravu a doplnění nového systému – rozšíření tzv. horizontů a nabízení reciprocity 
(např. možný zisk určitého počtu volných vstupenek apod.) 

� Bod č. 18 – statutární město Přerov podpoří rozvoj podnikatelského prostředí v oblasti 
gastronomie a pohostinství formou místní vyhlášky o místních poplatcích – zábor veřejného 
prostranství – provozování tzv. předzahrádek v turisticky atraktivních lokalitách města – 
vyhlásit amnestii na pronájmy 

� Bod č. 19 – beze změn 

� Bod č. 20 – beze změn 

� Bod č. 21 – beze změn 

� Bod č. 22 – ve spolupráci s významnými podniky na území města Přerova iniciovat vznik 
muzea s expozicí technických památek, které budou svým charakterem ojedinělým zařízením 
na národní úrovni – Komise navrhuje uvedený bod z Akčního plánu vypustit 

 
 
 
3. Různé 

Po diskusi zazněl názor navrhnout zařazení přerovského Výstaviště do přímých podpor na r. 2012. 
Tento návrh bude opětovně projednán při bodu projednávání přímých podpor v měsíci říjnu. 
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4. Závěr 

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

 

 

 

Příští jednání Komise se uskuteční dne 12. 9. 2011 od 15,30 hod. v zasedací místnosti 
Rady města v budově na nám. TGM 1. 

 

V Přerově dne 10. 6. 2011 

Bc. Ivo Kropáč v.r. 
předseda komise 


