
Zápis č. 13
z jednání Komise pro cestovní ruch a kulturu

Rady města Přerova

    ze dne 30 4. 2012

Přítomni: Nepřítomni:
Bc. Ivo Kropáč Mgr. Pavel Krákora 
Ondřej Bahounek Ivana Kolářová (omluvena)
Ing. arch. Vladimír Petroš Petr Školoud (omluven)
Jan Ponížil
Edita Rozsívalová

Program:
1. Zahájení
2. Projekt Mamutov
3. Projekt „Na kole do minulosti Moravskou branou a Dolinou Malej Panwi)
4. Různé
5. Závěr

Zápis:

1. Zahájení
Jednání bylo zahájeno konstatováním předsedy, že Komise byla řádně a včas svolána a je
usnášeníschopná. Přítomní členové odsouhlasili navržený program.

2. Projekt Mamutov
Členové komise se vrátili k projektu Mamutova, jenž by měl vyrůst v Předmostí coby 
připomínka světového naleziště „lovců mamutů“. Předseda Komise zdůraznil, že je to jeden z 
nejdůležitější a nejstrategičtějších dokumentů v oblasti cestovního ruchu Přerova. Předeslal, 
že k této záležitosti vytvoří doporučení pro radu města, aby se pracovní skupina pro 
koordinaci projektu Předmostím až do pravěku iniciativněji zasazovala o zrealizování 
projektu. Konstatoval, že projekt by měl být financován z prostředků Evropské unie, anebo by 
se mělo jednat o samofinancovatelný projekt. Podotkl, že dlouhodobý záměr města se za 
několik let neposunul ke konkrétním počinům. 
Na jednání Komise byla pozvána pracovnice cestovního ruchu přerovského magistrátu Pavla 
Roubalíková. Ta seznámila přítomné členy Komise s aktuální činností pracovní skupiny 
Připomněla, že poslední jednání této skupiny proběhlo 20. března 2012. Informovala o to, že 
v současné době se dokončuje zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí. Podotkla, že 
je nutné dořešit majetkoprávní jednání s vlastníky pozemků ležících v areálu a připomněla že  
na tomto pracují příslušné odbory magistrátu. Dalším bodem jednání byla nutná propagace 
záměru Mamutova na krajské úrovni - aby se tento projekt dostal mezi priority kraje.

3. Projekt „Na kole do minulosti Moravskou branou a Dolinou Malej Panwi)
Přítomní byli seznámeni s přípravou projektu „Na kole do minulosti Moravskou bránou a 
Dolinou Malej Panwi“. Byli informováni, že předmětem projektu je vybudování tematické 
cyklotrasy Moravskou bránou mezi městy Přerov, Lipník nad Bečvou a Hranice o celkové 
délce asi 70 km. Pavla Roubalíková členy komise informovala, že podél chystané cyklotrasy 
bude vybudováno 10 informačních tabulí, upozorňujících na archeologicky zajímavá místa v 
regionu. Celý úsek bude vyznačen, na čtyřech místech budou instalovány tzv. „odpočívky“.



Doprovodnými aktivitami budou propagační tiskoviny (leták, mapa). Náklady města Přerova 
na tento projekt činí cca 41 tisíc Kč.

4. Různé
Předseda Komise vyjádřil znepokojení nad tím, že členové komise nechodí na jednání včas –
a někteří nepřijdou, aniž by se řádně omluvili. 
Organizační pracovnice Komise Lenka Chalupová připomněla, že na příštím jednání budou 
členové jednat o dotacích na obnovu exteriéru památkově významných budov.

5. Závěr
Předseda Komise poděkoval všem členům Komise za jejich účast na jednání. 

Příští jednání Komise se uskuteční dne 28. 5. 2012 od 15.30 hod. v zasedací místnosti
Rady města v budově na nám. TGM 1.

V Přerově dne 3. 5. 2012

Bc. Ivo Kropáč v.r.
předseda komise




