
Zápis číslo 22 z jednání Komise pro cestovní ruch a kulturu
ze dne 29. 4. 2013

Přítomni: Omluveni:

Ivo Kropáč Vladimír Petroš
Ondřej Bahounek Petr Školoud
Ivana Kolářová Hosté:
Jan Ponížil Pavla Roubalíková – MMPr
Edita Rozsívalová
Pavel Krákora
Ludmila Mikšová
Lenka Chalupová – org. pracovnice

Program:
1. Zahájení
2. Klíčové body „Akčního plánu rozvoje cestovního ruchu“
3. Různé
4. Závěr

Zápis:
1. Zahájení

Jednání bylo zahájeno konstatováním předsedy, že Komise pro cestovní ruch a kulturu 
byla řádně a včas svolána a je usnášeníschopná. Přítomní členové odsouhlasili navržený 
program. Předseda Ivo Kropáč uvedl, na červnové jednání se pokusí pozvat zástupce hotelů 
provozovaných v Přerově. Cílem schůzky je zjistit, jak provozovatelé či ředitelé hotelů 
vnímají spolupráci s městem, jakou mají naplněnost v sezóně i mimo ní, jak by zástupci města 
mohli nebo měli – dle jejich názoru - propagovat cestovní ruch. 

2. Klíčové body „Akčního plánu rozvoje cestovního ruchu“
Pracovnice Kanceláře primátora Pavla Roubalíková pokračovala v projednávání 

„Akčního plánu rozvoje cestovní ruchu“. Konkrétně a podrobně se komise zaobírala těmito 
body:

a. Vytvořit partnerství pro rozvoj a využití areálu výstaviště. Předseda komise 
připomenul, že na minulém jednání hovořil o tomto využití pronajímatel výstaviště 
Milan Chytil. Uvedl, že pokud momentálně není vytvořeno partnerství s městem, 
může se jednat spíše o formu spolupráce na konkrétních akcích.

b. Jednotný orientační a informační systém. Členové komise se shodli, že jednotný 
orientační systém, který mají na starosti Kulturní a informační služby města Přerova, 
není v zásadě problémový. Jeden ze členů komise osobně vyzkoušel, jak funguje 
nabídka ze strany Městského informačního centra, které sídlí na náměstí TGM. 
Potřebné informace dostal, pracovnice mu ukázala plán města i orientační body. 
Zároveň mu byla nabídnuta ke koupi brožura s podrobnými informacemi.

c. Motivace podnikatelů k provozování předzahrádek. K tomu bodu se členové 
komise vyjadřovali obšírněji a v širších souvislostech. Shodli se, že náměstí TGM, 
které je centrem města, není v současné době v ideální podobě. Podle nich by rada 
města měla iniciovat přestěhování radnice ze současného sídla náměstí TGM č. 2 do 
domu náměstí TGM č. 8, popřípadě na Horní náměstí, kde má své historické místo 
„Spodní část“ náměstí by tak dle jejich mínění byla ideálně předurčena k nabídnutí 



developerovi, který by danou část mohl vhodně upravit (pro tento návrh hlasovalo 6 
přítomných členů komise).  Náměstí by tak získalo na atraktivnosti a projevilo by se 
to i pozitivně ve vztahu k frekventovanosti. Předseda komise Ivo Kropáč vyzval Pavlu 
Roubalíkovou, aby na příští jednání zjistila, kolik platí provozovatelé takzvaných 
„předzahrádek“ za zábor veřejného prostranství. 

d. Vytvoření galerie přerovských umělců na Přerovském zámku. Členové komise 
konstatovali, že tento úkol byl splněn, galerie funguje a členové komise pravidelně 
dostávají informace o jejím využívání.

e. Oživení břehů řeky Bečvy. V tomto bodě se členové jednomyslně shodli, že břehy 
Bečvy by mohla oživit například půjčovna lodiček. Předseda Ivo Kropáč uvedl, že 
daný nápad bude iniciovat v rámci „Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu“. 
Členové se dále shodli, že by vozovka kolem parku Michalov, vedoucí k lagunám,
měla být určena jako rekreační zóna pouze pro pěší, cyklisty a in-line bruslaře -
nikoliv motoristům, kteří mnohdy porušují předpisy a jezdí tu nad limit povolené 
rychlosti. Dále pak by bylo vhodné vypracovat studii pro vytvoření menšího a většího 
okruhu po obou stranách řeky Bečvy.

f. Vybudovat víceúčelovou halu. Členové komise se jednoznačně neshodli na 
celkovém přínosu tohoto záměru i vzhledem k ekonomické náročnosti akce. Spíše 
převládal názor na vytipování jedné ze stávajících hal a její případnou rekonstrukci.
(pro tento návrh hlasovalo 6 přítomných členů komise). 

g. Zřídit technické muzeum. Členové se shodli, že se jedná o poměrně komplikovanou 
aktivitu a vzhledem k jiným prioritám nebude vznik nového muzea komise 
momentálně doporučovat. Dle vyjádření členů stávající muzeum J. A. Komenského je 
vyhovující a jeho pracovníci průběžně připravují výstavy například i k technickým 
záležitostem – třeba právě probíhající výstava Meopty (pro tento návrh hlasovalo 6 
přítomných členů komise). 

4. Různé
Členové Komise pro cestovní ruch a kulturu doporučují, aby předseda s výsledky 

jednání seznámil Radu města Přerova.
Další jednání komise se uskuteční v pondělí 27. května v 15.30 hod. v Městském 

domě v Přerově. Předseda komise navrhl, že na tuto schůzku pozve náměstky primátora 
Josefa Kulíška a Michala Záchu. 

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

V Přerově dne 16. 5. 2013

Ivo Kropáč v.r.
předseda komise


