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Zápis č. 19 z jednání Komise pro cestovní ruch a kulturu

Rady města Přerova ze dne 11. října 2016

Přítomni: Omluveni:

Marta Jandová - předsedkyně Pavel Čada

Rudolf Neuls Jana Kosturová

Bohuslav Přidal

Jakub Navařík Nepřítomni:

Zdeněk Hilbert Zuzana Nováková

Pavla Roubalíková – org. pracovnice Otakar Bujnoch

Program:

1. Zahájení

2. Vizuální smog v Přerově

3. Různé

4. Závěr

Ad1.

Předsedkyně Marta Jandová přivítala přítomné členy komise a hosty a zahájila jednání.

Ad2.

Předsedkyně komise M. Jandová seznámila přítomné s dalšími zjištěnými informacemi 

týkajícími se Vizuálního smogu a jeho omezování. Existovala závazná vyhláška, která tuto 

záležitost ošetřovala, ala ta byla zrušena. Dle sdělení Stavebního úřadu na reklamní bannery v 

současné době žádné omezení není. Také v okolních městech (Tovačov, Lipník n. Bečvou atd.) 

již tuto problematiku začínají řešit. Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 

připravuje na rok 2017 ve spolupráci s Národním památkovým ústavem ČR konferenci 

věnovanou právě problematice vizuálního smogu ve městech. Na základě této konference by 

mohla vzniknout následně jasná pravidla povolování reklamních bannerů apod.

Přítomní členové proto doporučují účast na jednáních a konferenci Sdružení historických sídel 

Čech, Moravy a Slezska a aktivní podílení se na vzniku nových pravidel.
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R. Neuls sdělil, že velmi rozšířené používání reklamních áček bylo viditelné před volbami, kdy 

se jejich počet ještě zvýšil. Na reklamních plochách „horizont“ jsou plakáty volebních stran 

zakázané a omezené je také jejich vylepování na výlepových plochách. Na reklamní áčka 

pravděpodobně žádné omezení neexistuje.

Z. Hilbert uvedl, že lepší než omezující vyhláška je motivace a nabídka alternativy pro 

podnikatele ve městě.

M. Jandová zjistí, zda se Stavební úřad vyjadřuje k novým vývěsním štítům, reklamním 

bannerům a áčkům umístěným v ochranném pásmu a památkových zónách. Dále zjistí počet 

a náplň povolených reklamních áček za letošní rok v Přerově.

Ad3.

Z. Hilbert potvrdil možnost digitálního aranžmá znělky, z vlastní zkušenosti - jako dlouholetý 
uživatel této technologie - odhadl náklady na realizaci mezi 5.000 až 10.000 Kč. 
Zároveň uvedl, že i když s použitím pokročilé digitální technologie lze vytvořit znělku blížící se 
provedení hudebním tělesem, má přesto skutečná nahrávka hudebního tělesa svůj 
nezaměnitelný charakter. Pokud by se tedy našlo těleso, které by bylo ochotno a schopno 
nahrát znělku za cenu srovnatelnou s předpokládanou cenou za digitální realizaci, bylo by 
lepší nahrát znělku živě. V Přerově navíc funguje několik těles, které by se jistě této výzvy 
rády ujaly.

Členové komise diskutovali o kulturních akcích pořádaných městem a jejich zpoplatnění příp. 
ponechání bez vstupného.
Z. Hilbert uvedl, že by město mělo mít „výchovnou“ roli a mělo by peníze na pořádání akcí 
investovat do místních spolků a organizací, které to v dlouhodobém horizontu v rámci 
spolkového života vrátí. Všem členům komise p. Hilbert zaslal před jednáním návrh změn 
v organizování akcí. 

J. Navařík sdělil, že spolky by měly být motivovány k aktivitám prostřednictvím grantového 
systému.  Dále sdělil, že by spolky a organizace možná přivítaly víceleté financování (jako je 
v dotačním programu Olomouckého kraje), to zvážit při tvorbě dotačního programu v dalších 
letech.

Na příštím jednání se komise bude zabývat rozdělením financí dotačního programu v oblasti 
kultury, proto je termín příštího jednání změněn.

J. Navařík uvedl, že by pro příští rok bylo vhodné hodnotit, zda se žadatel také účastní akcí 
města a tyto žadatele zvýhodnit. Dále sdělil, že se v dotačním programu hodnotí také 
odevzdání vyúčtování předešlé dotace, ale vyúčtování se odevzdává až v lednu 2017, tedy až 
po udělení dotace, proto je toto kritérium uvedeno chybně. 

Členové komise obdrží zpracované podklady žadatelů o dotace do 21. listopadu 
k nastudování. Každý člen komise před jednáním komise ohodnotí jednotlivé žádosti (Body 
přidělené komisí) a své bodování pošle do 22. listopadu P. Roubalíkové. Následně bude 
stanoven průměr bodování a ten bude přidělen jednotlivým žádostem.
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Předsedkyně poděkovala všem za účast na jednání komise.

Příští jednání komise se uskuteční ve středu 23. listopadu 2016 v 16.00 hodin v salonku 
restaurace Městského domu.

V Přerově dne 12. října 2016

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

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


