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Zápis č. 25 z jednání Komise pro cestovní ruch a kulturu 

Rady města Přerova ze dne 11. dubna 2017 

 

Přítomni:       Omluveni: 

Marta Jandová - předsedkyně   Rudolf Neuls    

Bohuslav Přidal     Zuzana Nováková   

Jana Kosturová     Zdeněk Hilbert   

Otakar Bujnoch  

Pavel Čada      Nepřítomni:  

Pavla Roubalíková – org. pracovnice   Jakub Navařík     

        

Hosté: 

Jan Horký (členy Rady města Přerova) 

M. Švástová (odd. ochrany ŽP a památkové péče) 

J. Březina (odd. ochrany ŽP a památkové péče) 

Pavel Košutek (náměstek primátora) 

Tomáš Navrátil (náměstek primátora) - omluven 

 

   

Program: 

1. Zahájení 

2. Hodnocení žádostí o poskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných 

staveb na území Přerova pro rok 2017 (M. Švástová, J. Březina) 

 

3. Vizuální smog ve veřejném prostoru - zkušenosti z jiných měst (M. Jandová,  

J. Horký) 

 

4. Různé 

 

5. Závěr 
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Ad1.  

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

 

Ad2. 

J. Březina a M. Švástová seznámili členy komise CR s průběhem hodnocení žádostí o dotaci na 

obnovu exteriéru. Pro rok 2017 je k dispozici částka 150 000,-- Kč.  

Členové komise obdrželi před jednáním k nastudování 7 žádostí na obnovu exteriéru památkově 

významných staveb na území Přerova. Dle schválených kritérií provedli hodnocení jednotlivých 

žádostí. Kritéria hodnocení jsou následující: zápis v Ústředním seznamu, stavba na území MPZ, 

stavba na území OP MPZ Přerov a Michalov, stavebně historická hodnota, míra komplexnosti a 

rozsah prací, náročnost jedinečnost provedené práce, celkové náklady.  

Z celkového počtu bodů byla vypočítána hodnota jednoho bodu a následně vypočten celkový 

počet bodů resp. finanční hodnota žádostí o dotaci. Hodnotící tabulka žádostí o dotaci je přílohou 

zápisu. 

Usnesení: 

Komise pro cestovní ruch a kulturu doporučuje Radě města schválit poskytnutí dotace a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb 
na území města Přerova pro rok 2017 s níže uvedenými žadateli na uvedené práce v uvedené výši: 
 
1. Brabansko 2   31.000,-- 
2. Horní náměstí 3   29.000,-- 
3. Horní náměstí 28   28.000,-- 
4. Sadová 5    20.000,-- 
5. Jiráskova 20   18.000,-- 
6. Bratrská 9    16.000,-- 
7. Henčlov, Kaple sv. Martina  13.000,-- 
 
Výsledek hlasování: Pro/5  Proti/-   Zdržel se/- 
Usnesení bylo přijato.  
 

Ad3. 

M. Jandová a J. Horký se v březnu zúčastnili konference Sdružení historických sídel Čech, Moravy 

a Slezska v Luhačovicích, kde byla diskutována otázka vizuálního smogu ve městech. Prezentace z 

konference k tomuto tématu je možné najít na adrese:  

http://www.historickasidla.cz/cs/konference/konference-2017/prednasky-a-prednasejici/ 

Tato problematika by se měla řešit také v Přerově. J. Horký v prezentaci uvedl příklady výloh 

obchodů v centru města Přerova, které by určitě stálo za to upravit. Dalším problémem je velké 

http://www.historickasidla.cz/cs/konference/konference-2017/prednasky-a-prednasejici/
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množství reklamních áček v centru města. Seznámil přítomné s diplomovou prací na téma vizuální 

smog, kdy studentka popsala jednotlivé prvky reklamy ve veřejném prostoru a také sestavila 

kritéria hodnocení veřejného prostoru.  

Na úvod sdělili, že v České republice neexistuje zákon, který by vizuální smog ve veřejném 

prostoru řešil. 

Dobrým příkladem dobré praxe může být Znojmo, které se také potýkalo s velkým množstvím 

nevhodných reklam v centru města. Nejprve zde byly vytvořeny pokyny pro stavební činnost a 

následně pracovníci městského úřadu vytvořili fotodokumentaci provozoven a obchodů se 

špatným nebo nevhodným reklamním označením. Následně byl architektem na náklady města 

vytvořen grafický návrh s možným řešením vývěsních štítů a reklam na provozovnách. Tento 

návrh byl podnikatelům představen a nabídnut v použití. Při realizaci mohl podnikatel požádat o 

dotaci na realizaci navržené reklamy na své provozovně. O tento způsob vytvoření reklamy byl 

mezi podnikateli zájem a výsledkem bylo vyčištěné centrum města od nevhodných reklam a 

vývěsních štítů, reklamních áček. Jednotícím elementem v centru města byly kované prvky.  

J. Horký uvedl, že je třeba o tomto problému mluvit s veřejností, ale zároveň by mělo město 

pomoci s nápravou. 

  M. Jandová sdělila, že právě Znojmo by mohlo být dobrým příkladem, kde bychom se mohli 

inspirovat např. vytvořením základního dokumentu (pokynů pro stavební činnost). Dále požádala 

členy komise i přítomné pracovníky oddělení ochrany ŽP a památkové péče, aby k tomuto tématu 

průběžně zasílali návrhy nápady, příklady nevhodné reklamy v centru města. 

B. Přidal sdělil, že je pro nápravu nevhodných reklam veřejného prostoru, ale obává se problémů - 

reklama a marketing jsou hodně o diskuzi, která bude jistě složitá.  

O. Bujnoch uvedl, že by se město mělo do vyčistění od přebytečné a mnohdy nevhodné reklamy 

pustit. 

Ad4. 

Do hodnotící komise soutěže Předzahrádka roku byla navržena členka Komise CR a kultury Jana 

Kosturová.  

O. Bujnoch informoval členy komise o předávání Cen Olomouckého kraje za kulturu za rok 2016, 

kterého se účastnil a kde byl přerovský region úspěšný hned dvakrát. Cenu veřejnosti získal 

Dechový soubor Haná za účast na celosvětové konferenci WASBE v Praze a další cenu získal 

Tovačov za vydání knihy Tovačov - město pod spanilou věží. 

J. Horký informoval členy komise o dalším průběhu jednání neformální skupiny k vánočním 

oslavám 2017. Uskutečnilo se jednání s panem I., který navrhl uspořádání kompletního vánočních 

oslav včetně zajištění stánků, prodejců a kulturního programu. Vánoční program v současné době 

realizuje i v jiných městech. P. I. je ochoten spolupracovat s magistrátem i Kulturními a 

informačními službami, ale požaduje smlouvu na pořádání vánočních oslav po dobu 5 let. Komise 
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CR a kultury v návaznosti na práci neformální skupiny, jejím setkávání a prezentaci pana I. 

k vánočnímu programu se usnesla takto: 

Usnesení: 

Komise CR a kultury doporučuje Radě města zapojení externího pořadatele vánočních oslav 2017. 

Výsledek hlasování: Pro/5  Proti/-   Zdržel se/- 
Usnesení bylo přijato.  
 
 
 
Předsedkyně komise poděkovala všem členům za účast na jednání. 
 
Příští jednání komise se uskuteční v úterý 9. května 2017 v 16.30 hodin v Kině Hvězda. 
 
Termíny jednání Komise CR a kultury: 
13. června 
 

V Přerově dne 13. dubna 2017 

 

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

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


