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Zápis č. 35 z jednání Komise pro cestovní ruch a kulturu 

Rady města Přerova ze dne 10. dubna 2018 

 

Přítomni:       Omluveni: 

Marta Jandová - předsedkyně   Jaroslav Sklař     

Jana Kosturová         

Bohuslav Přidal          

Rudolf Neuls      Nepřítomni:    

Pavel Čada      Jakub Navařík   

Otakar Bujnoch     Zdeněk Hilbert 

Bohuslav Přidal 

Pavla Roubalíková – org. pracovnice  

 

Hosté: 

    

Program: 

1. Zahájení 

2. Pravidla dotačního programu v oblasti kultury 

3. Různé 

4. Závěr 
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Ad1.  

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

 

Ad2. 

Členové komise se opět vrátili k pravidlům dotačního programu. J. Navařík provedl úpravu 

bodovací tabulky dotačního programu dle domluvy na minulém jednání a členové komise 

tyto změny obdrželi před jednáním.  

Členové komise navrhli následující usnesení: 

Komise pro CR a kulturu schvaluje úpravy dotačního programu na podporu oblasti kultury pro 

rok 2019 podle vyznačených změn v příloze. 

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

Usnesení bylo přijato. 

Navržené změny budou konzultovány s odd. právním na společném jednání pracovní skupiny 

pro dotace ze všech podporovaných oblastí. 

 

Ad3. 

M. Jandová se opět vrátila k otázce vizuálního smogu a jeho možnému omezení ve městě 

Přerově. Tímto tématem se komise zabývala na předešlých jednáních.  

Členům komise přestavila předsedkyně vyhlášku města Berouna, která reguluje reklamu 

šířenou na veřejně přístupných místech mimo provozovnu. Vyhlášku vydalo město Beroun 

v roce 2017. Dle názoru M. Jandové může tato vyhláška sloužit jako inspirace pro vytvoření 

podobného materiálu také v Přerově. Dle jejího názoru by se mělo nejprve začít s realizací 

v centru města a poté pokračovat i do ostatních částí. 

Do příštího jednání M. Jandová zjistí, jak tato vyhláška v Berouně funguje v praxi. Dále  

M. Jandová uvedla, že osloví předsedy místních částí, zda by měla vyhláška zasahovat i do 

místních částí města Přerova. 

B. Přidal uvedl, že bude obtížné toto nařízení v Přerově prosadit. 

R. Neuls sdělil, že například na náměstí TGM na domě č. 8 byla zničená a nevzhledná fasáda 

překryta bannerem s upoutávkami na akce v Přerově, což by dle takové nové vyhlášky už 

nebylo možné. 

J. Kosturová uvedla, že právě vytvořením omezení se přinutí organizátoři akcí, aby využívali 

stávajících oficiálních výlepových ploch. 
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M. Jandová sdělila, že na příští jednání si členové komise nastudují vyhlášku z Berouna a dle 
jejich uvážení stanoví zóny, kde by a za jakých podmínek měla být reklama ve veřejném 
prostoru omezena. Podklady pro rozpracování návrhů obdrží členové komise CR předem. 
 
 
 
Ad4. 
J. Kosturová pozvala členy komise na přednášku zahradních architektů Petra Mičoly a Jany 
Šimečkové „Zahrady a jejich příběhy“, která se uskuteční 12. Dubna 2018 v Korvínském domě. 
 
 
Příští jednání komise se uskuteční v úterý 15. května 2018 v 16.30 hodin v salonku 
restaurace Městského domu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

V Přerově dne 25. dubna 2018 

 

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

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

 


