
Zápis číslo 29 z jednání Komise pro cestovní ruch a kulturu
ze dne 31. 3. 2014

Přítomni: Nepřítomni:
Ivo Kropáč Ondřej Bahounek
Ivana Kolářová Jan Ponížil
Vladimír Petroš Petr Školoud 
Edita Rozsívalová Pavel Krákora
Ludmila Mikšová                                              

Lenka Chalupová – org. pracovnice

Program:
1. Zahájení
2. Informace o grantovém programu na rok 2014
3. Provozování předzahrádek
4. In-line stezky v Přerově
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. Informace o grantovém programu na rok 2014

Informace o průběhu schvalování grantového programu na rok 2014 předá L. Chalupová na 
příštím jednání Komise.

3. Provozování předzahrádek

Usnesení: Komise doporučuje Radě města Přerova v rámci bodu č. 18 Akčního plánu 
cestovního ruchu města Přerova zabývat se motivací podnikatelů restauračních zařízení 
k provozu předzahrádek. Komise pro cestovní ruch a kulturu navrhuje jako jednu z forem 
podpory provozování předzahrádek z hlediska sezónního omezení - a z hlediska finančního -
nabídnout podnikatelům slevu, např. slevu 50 % za zábor veřejného prostranství pro slušné a 
řádně platící provozovatele. 

PRO: 5   PROTI: 0   ZDRŽEL SE: 0

4. In-line stezky v Přerově

Usnesení: Komise doporučuje Radě města Přerova zabývat se řešením dopravy v momentálně 
jediné zóně pro volný čas a rekreaci obyvatel a návštěvníků – a to v lokalitě přerovských 
Lagun.

PRO: 5   PROTI: 0   ZDRŽEL SE: 0



Vysvětlení: Vzhledem k faktu, že v Přerově doposud chybí in-line stezka, tak bruslaři, 
cyklisté a další uživatelé intenzivně využívají silnici vedoucí od Loděnice k Lagunám, kde 
není žádné dopravní omezení. Na této komunikaci vznikají denně desítky konfliktních a 
nebezpečných situací, bezprostředně ohrožujících zdraví uživatelů této silnice.

5. Závěr

Místo a čas příští schůzky - bude upřesněno e-mailem.
Předseda Komise poděkoval všem členům Komise za jejich účast na jednání. 

V Přerově dne 4. dubna 2014

Bc. Ivo Kropáč v.r.
předseda komise


