
1

Zápis č. 18 z jednání Komise pro cestovní ruch a kulturu

Rady města Přerova ze dne 27. září 2016

Přítomni: Omluveni:

Marta Jandová - předsedkyně Zuzana Nováková

Otakar Bujnoch Ing. Daniela Novotná - host

Jana Kosturová

Bohuslav Přidal Nepřítomni:

Pavel Čada Rudolf Neuls

Jakub Navařík

Zdeněk Hilbert

Pavla Roubalíková – org. pracovnice

Tomáš Navrátil (náměstek primátora) - host

Program:

1. Zahájení

2. Koncepční a strategické dokumenty v oblasti kultury

3. Různé

- městská znělka

- vizuální smog v Přerově

4. Závěr

Ad1.

Předsedkyně Marta Jandová přivítala přítomné členy komise a hosty. Konstatovala, že je 

komise usnášeníschopná a zahájila jednání.
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Ad2.

Předsedkyně komise shrnula současnou situaci v oblasti rozdělení kompetencí v kultuře 

v Přerově. Kultura je zajišťována Kanceláří primátora, Kulturními a informačními službami 

města. KP je prostředníkem mezi veřejností a KISem. Koncepce kultury je uvedena jako jeden 

z bodů v Plánu pro Přerov a dosud nebyla vytvořena.

Poté proběhla obsáhlá diskuze, ze které vzešel následující závěr:

Nejprve musí být vytvořena a zpracována analýza současné situace v oblasti kultury, 

stanoveny priority a až poté určeny jednotlivé aktivity, jak cílů dosáhnout. 

Usnesení:

Komise pro cestovní ruch a kulturu důrazně doporučuje Radě města v termínu do 30. 4. 2017 

zpracovat swot analýzu v oblasti kultury a cestovního ruchu.

Členové komise hlasovali o navrženém usnesení.

Výsledek hlasování: Pro/6 Proti/- Zdržel se/-

Ad3.

V podkladech na jednání komise obdrželi členové 2 verze znělky pro Přerov, která byla 
vytvořena přibližně v roce 1947. Na základě podnětu předsedkyně Komise pro občanské 
záležitosti jsou členové dotazováni, zda by znělka měla být používána při slavnostních
příležitostech města. 
M. Jandová uvedla, že by bylo možné, znělku nechat zpracovat v modernějším aranžmá.

J. Navařík navrhl vytvoření dvou verzí znělky - jedna pro slavnostní události a druhá např. při 
sportovních zápasech místních sportovních klubů. Dále uvedl možnost nahrání znělky za 
pomoci moderních technologií „v počítači“, kdy není potřeba pro nahrání živé hudební těleso.

O. Bujnoch uvedl, že sportovní kluby už mají své znělky nebo písničky, které hrají během 
zápasu.
Členové komise se v diskuzi shodli, že užívání znělky při některých příležitostech by bylo 
určitě vhodné.

Usnesení:

Komise pro cestovní ruch a kulturu doporučuje Radě města obnovit používání městské znělky 

a vytvořit pravidla jejího používání.

Členové komise hlasovali o navrženém usnesení.

Výsledek hlasování: Pro/7 Proti/- Zdržel se/-
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M. Jandová uvedla, že v současné době nejsou žádná přesně daná pravidla, jak regulovat 
vizuální smog v centru města (velké množství reklamních áček v centru města, nevkusné 
reklamní poutače na nevhodných místech apod.). Podle informace z magistrátu neexistuje 
ochrana ani v památkové zóně, ani v jejím ochranném pásmu. Tzv. bannery dokonce 
nepotřebují žádné vyjádření odboru památkové péče. Uvedla příklad městské části města 
Brna, kde se nyní snaží přijmout některá opatření (členové komise dostali odkaz na článek 
v pozvánce na jednání komise).

P. Čada uvedl, že je zásadně pro omezení vizuálního smogu. Reklamy ano, ale jen někde a 
vkusné.

Z. Hilbert uvedl, že dle jeho názoru by při regulování forem reklamy docházelo k omezování 
podnikání. Je to o vkusu jednotlivce a kupní síle v daném místě.
V další diskuzi členové komise probírali možnosti ovlivnění umístění reklamy a hledali 
optimální míru pro taková omezení.

Na příští jednání bude pozvána městská architektka, zástupce stavebního úřadu a zástupce 
oddělení památkové péče, aby sdělili, jaké jsou nyní možnosti v regulaci problematických 
reklam v mezích stavebního zákona.

O. Bujnoch sdělil, že během Svatovavřineckých hodů byla opět hudební vystoupení bez 
vstupného během koncertů na hradbách. Taková forma pořádání kulturních akcí bez 
vstupného „nevychová“ návštěvníky těchto akcí, aby byli ochotní jinde za kulturu platit. 

T. Navrátil sdělil, že formou koncertů na hradbách zadarmo si lidé poslechli i hudební žánry,
na které by sami jako na placený koncert nešli. Ale po této zkušenosti si vstupenku na koncert 
třeba koupí, protože už budou tuto hudbu znát.

Z. Hilbert uvedl, že souhlasí s omezením kultury zadarmo a je pro navýšení financí na 
pořádání kulturních akcí pro spolky v oblasti kultury - tato komunita udělá kulturu sama. 

M. Jandová sdělila, že komisi rozešle seznam kulturních akcí pořádaných během letošního 
roku, aby měli představu, kolik kulturních akcí je zdarma a mohou na příští komisi navrhnout, 
na které akce by zavedli vstupné.

Předsedkyně poděkovala všem za účast na jednání komise.

Příští jednání komise se uskuteční v úterý 11. října 2016 v 16.30 hodin v salonku restaurace 
Městského domu.
vizá

V Přerově dne 7. října 2016

…………………………………………..        …………………………………………….

Pavla Roubalíková v. r.   Marta Jandová v. r.      
org. pracovnice           předsedkyně komise


