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Zápis č. 30 z jednání Komise pro cestovní ruch a kulturu 

Rady města Přerova ze dne 10. října 2017 

 

Přítomni:       Omluveni: 

Marta Jandová - předsedkyně   Rudolf Neuls   

Bohuslav Přidal     Jaroslav Sklař    

Jana Kosturová       

Pavel Čada       

Otakar Bujnoch 

Zdeněk Hilbert 

Jakub Navařík      Nepřítomni:      

Pavla Roubalíková – org. pracovnice        

        

Hosté: 

Yvona Machalová (odd. ochrany ŽP a památkové péče) 

Klára Koryčanová (odd. koncepce a strategického rozvoje) 

   

Program: 

1. Zahájení 

2. Program statuárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru 

památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2018 

 

3. Reklamní smog ve veřejném prostoru 

  

4. Informace o konání krajského sokolského sletu v Přerově v červnu 2018  

 

5. Různé 

 

6. Závěr 
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Ad1.  

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

J. Kosturová se na jednání komise dostavila až po projednání 2. bodu programu. 

 

Ad2. 

Předsedkyně komise představila pozvaného hosta paní Yvonu Machalovou z oddělení ochrany ŽP 

a památkové péče a předala jí slovo. 

Y. Machalová představila aktuální Program statutárního města Přerova pro poskytování dotací na 

obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2018. Sdělila, 

že v tomto programu jsou v letošním roce 2 změny - příjem žádostí o dotaci je stanoven do od 2. 

Do 31. ledna 2018 a maximální výše dotace činí 80.000 Kč, nejvýše však 50 % celkových nákladů 

na prováděnou obnovu exteriéru. Předpokládaný celkový objem finančních prostředků programu 

činí 150.000 Kč. Navržený program bude předložen radě města k projednání 2. listopadu a poté 

20. listopadu v zastupitelstvu města Přerova.  

Následně proběhla krátká diskuze k navrhovanému dotačnímu programu a členové komise se 

shodli, že by bylo vhodné navýšit celkový objem finančních prostředků na 200.000 Kč a hlasovali o 

následujícím usnesení: 

Usnesení: 

Komise po projednání doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova 

vyhlásit v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů, „Program statutárního města Přerova pro poskytování dotací na 

obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2018“. Objem 

finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu r. 2018 na podporu účelu uvedeného v tomto 

programu činí 200.000 Kč. 

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

Usnesení bylo přijato. 

 

Ad3. 

Dalším bodem programu bylo pokračování tématu Reklamní smog ve veřejném prostoru. 
Předsedkyně komise sdělila, že by bylo vhodné, aby tato problematika nezapadla, ale aby vznikl 
konečný výstup - např. návrh vyhlášky. Předsedkyně komise představila paní K. Koryčanovou z 
oddělení koncepce a strategického rozvoje a předala jí na úvod slovo. 
 
K. Koryčanová uvedla, že problematika s umisťováním reklam už byla v minulosti několikrát 
řešena, ale vyhláška nebyla dopracována. V současné době stavební úřad nemá žádné pravomoci, 
jak nevhodnému umisťování reklamy zabránit. Dnes jsou známy tyto typy reklam: 
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- stavba pro reklamu - větší než 8 m2, ohlašuje se na stavebním úřadě, musí získat stavební 
souhlas 
- reklamní zařízení - stačí mít územní souhlas 
- menší než 0,6 m2 nepotřebuje žádné povolení 
 
Pracovníci památkové péče mohou udělit pokutu za nevhodnou reklamu, ale nemůžou požadovat 
její odstranění.  
Dle názoru K. Koryčanové je důležité vzdělávat obyvatele, pokuty nic nevyřeší. Město by mělo jít 
příkladem a začít s odstraňováním bannerů na budovách, které jsou historicky cenné. 
 
M. Jandová uvedla, že by mělo začít s obchodníky nejdříve jednat a seznámit je s tím, co je 
nevhodné a nemělo by na výlohách a v prostorách kolem provozoven být umisťováno. Téma 
reklamního smogu je široké, netýká se jen výloh obchodů a vývěsních štítů provozoven, ale také 
umisťování reklamních áček, bannerů, plachet atd. 
 
P. Čada sdělil, že by se mělo začít s osvětou v městských periodikách, na internetu atd., kde by 
mělo být vše odborně vysvětleno. A až poté by měla přijít vyhláška, která by danou problematiku 
přesně definovala. Zároveň by měla být součástí motivace pro provozovatele např. provozovatel 
restaurace bude mít při splnění podmínek provozování předzahrádky na určitou dobu zdarma atd. 
 
O. Bujnoch řekl, že by mělo město začít se změnami u sebe na svém majetku. 
 
J. Navařík řekl, že by první lokalitou, kde by se mělo začít, měla být Wilsonova ulice.  
 
Z. Hilbert navrhl postup, jak by problematika měla být řešena, nesouhlasí s represivní formou 
1. město zpracuje metodický návrh (jaké oblasti se to týká, jaké projevy jsou nežádoucí atd.) 
2. město zpracuje studii tzv. „pilotní projekt“ ulice, kde město vlastní nějaké budovy, kde jsou 
nájemci podnikatelé 
3. realizace pilotního projektu, dotčení podnikatelé budou motivováni (např. finanční příspěvek 
na realizaci) 
4. zároveň s metodikou bude zahájena vzdělávací kampaň s tím, čeho by se mělo dosáhnout 
 
J. Navařík sdělil, že primárním krokem „vizí“ mohl být jednotný vizuální styl města, který ale nebyl 
vybrán. Vyslovil podporu návrh Z. Hilberta.  
 
Dále diskuze členů komise s K. Koryčanovou pokračovala, poté bylo navrženo usnesení, o kterém 
následně členové komise hlasovali: 
 
Usnesení: 
 
Komise CR a kultury doporučuje Radě města Přerova zadat zpracování návrhu koncepce řešení 
vizuálního smogu v Přerově (zmapování současného stavu, vytipování problémových lokalit, 
navržení metodiky řešení, osvěta a vzdělávání v dané problematice). 
  
Výsledek hlasování: Pro/6  Proti/-   Zdržel se/1 

Usnesení bylo přijato. 
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Ad 4. 
 
J. Navařík představil členům komise plán krajského sokolského sletu v Přerově, který se uskuteční 
16. června 2017. Slet se bude konat před XVI. Všesokolským sletem v Praze. Krajského sletu se dle 
předpokladů má zúčastnit cca 2000 cvičenců z celého Olomouckého kraje. Součástí bude 
slavnostní průvod cvičenců centrem města, předvedení sletových skladeb na stadionu, setkání 
zástupců města, kraje a sokolské obce. Zástupci župy již jednali s náměstkem Tomášem 
Navrátilem, který přislíbil spolupráci města Přerova. Záštitu převzal hejtman Olomouckého kraje, 
primátor města Přerova a Česká obec sokolská. 
 
Usnesení: 
 
Komise CR a kultury doporučuje podporu Krajského sokolského sletu v Přerově. 
 
Výsledek hlasování: Pro/6  Proti/-   Zdržel se/1 

Usnesení bylo přijato. 

 
Ad 5. 
 
B. Přidal se dotazoval, zda jsou již známé podrobnosti vánočního programu na náměstí T. G. 
Masaryka.  
- informace budou zaslány členům komise e-mailem 
 
J. Navařík se dotazoval, jestli už je známý termín konání Městského plesu 2018 a už jsou známé 
nějaké podrobnosti. 
-  ples se uskuteční v pátek 23. února 2018, program se v současné době připravuje 
 
J. Kosturová informovala o průběhu hodnocení soutěže Předzahrádka roku 2017, protože byla 
členkou hodnotící komise. V příštím roce plánuje spolu se zahradními architekty, kteří byli také 
v hodnotící komisi, připravit seminář o tom, jak by předzahrádky měly vypadat. 
 
Z. Hilbert pozval přítomné na divadelní představení Královny, které se uskuteční v Městském 
domě, jednou z hereček je bývala režisérka Divadla Dostavník Vlasta Hartlová. 
 
O. Bujnoch pozval přítomné na chystanou výstavu zbraní v Muzeu Komenského. 
 
M. Jandová pozvala přítomné na výstavu akademického sochaře Igora Kitzbergera ve Výstavní síni 
Pasáž. 
 
M. Jandová uvedla, že na programu komise CR se budou projednávat žádosti o granty v oblasti 
kultury, jednání začne o hodinu dříve - v 15.30 hodin.  
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Předsedkyně komise poděkovala všem členům za účast na jednání. 
Příští jednání komise se uskuteční v úterý 21. listopadu 2017 v 15.30 hodin v salonku restaurace 
Městského domu. 
 
 

V Přerově dne 16. října 2017 

 

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

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


