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Zápis č. 36 z jednání Komise pro cestovní ruch a kulturu 

Rady města Přerova ze dne 15. května 2018 

 

Přítomni:       Omluveni: 

Marta Jandová - předsedkyně   Jaroslav Sklař     

Jana Kosturová     Jakub Navařík     

Bohuslav Přidal          

Zdeněk Hilbert     Nepřítomni:   

Pavel Čada      Rudolf Neuls  

Otakar Bujnoch      

Bohuslav Přidal 

Pavla Roubalíková – org. pracovnice  

 

Hosté: 

    

Program: 

1. Zahájení 

2. Informace o připravovaných kulturních akcích  

3. Vizuální smog ve městě  

4. Různé 

5. Závěr 
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Ad1.  

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

 

Ad2. 

Předsedkyně komise předala slovo Ing. Daniele Novotné, která přítomné členy komise 

seznámila s informacemi z pracovní skupiny k přípravě oslav ve městě, které se budou 

v nejbližší době pořádat v Přerově. 

Nejdříve se uskuteční 15. června oslavy výročí Jana Gayera - Na Marku se uskuteční pietní 

akce, proběhne přes připravované publikace PhDr. J. Lapáčka věnované J. Gayerovi a bude 

následovat program v Muzeu Komenského. Další akcí 16. června bude v Přerově Všesokolský 

slet na náměstí TGM a následně na stadionu a v neděli 17. června proběhne pietní akce na 

Švédských šancích, městském hřbitově a na letní scéně přerovského zámku. 

Město Přerov připravuje 2. rozšířené vydání publikace PhDr. Františka Hýbla věnované 

Masakru na Švédských šancích. V termínu 10. - 12. srpna se uskuteční již tradiční Přerovské 

svatovavřinecké hody, sobotní večerní program bude zaměřen na oslavy 100leté republiky. 

Vyvrcholením oslav k výročí republiky bude samozřejmě 28. října. Nebude chybět tradiční 

koncert Moravské filharmonie v Městském domě. Na oslavy státního svátku bude pořádán 

pietní akt na náměstí TGM, ale i program v kavárně Městského domu a v Muzeu 

Komenského. Na všechny uvedené akce jsou všichni členové komise CR a kultury samozřejmě 

zváni. 

D. Novotná uvedla, že je připravena odpovědět na případné další dotazy členů komise.  

Dále se D. Novotná vrátila k dotačnímu programu na rok 2019. Sdělila, že navržené úpravy 

dotačního programu v oblasti kultury na příští rok, které navrhla Komise CR, Kancelář 

primátora akceptuje a byly postoupeny Odboru školství, který zastřešuje dotační program ve 

všech oblastech. Na konci května nebo začátku června bude svoláno společné jednání ke 

všem oblastem dotačního programu a případně změny zde budou diskutovány. O výsledcích 

budou členové Komise CR informováni. 

 

Ad3. 

Členové Komise CR pokračovali s tématem vizuálního smogu. Před jednání obdrželi 

podkladové materiály k chráněným oblastem města - městskou památkovou zónu v centru 

města, park Michalov a Čekyni. Nastudovali si také vyhlášku upravující používání reklamy na 

veřejných místech z města Berouna.  

Následovala diskuze členů komise, jakým způsobem rozčlenit jednotlivé zóny v Přerově a jak 

mají podmínky používání reklamy ve veřejném prostoru vypadat. Následně se komise shodla, 

že by se mělo nejdříve vymezit území a až poté řešit, co přesně a jakým způsobem omezit.  
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Členové komise navrhli po rozsáhlé debatě následující usnesení: 

Komise pro CR a kulturu se usnesla, že v území vymezeném hranicemi městské památkové 

zóny a hranic jeho ochranného pásma, parku Michalov a jeho ochranného pásma bude 

pracovat na regulaci reklamy na veřejně přístupných místech.  

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

Usnesení bylo přijato. 

 

Ad4. 

Předsedkyně komise informovala členy komise, že i v letošním roce bude vyhlášena soutěž 
Předzahrádka roku a členkou hodnotící poroty bude kromě vítězů minulého ročníku a 
zahradních architektů také J. Kosturová. 
 
 
Příští jednání komise se uskuteční v úterý 19. června 2018 v 16.30 hodin v zasedací 
místnosti rady města (nám. T. G. Masaryka 1). 
 

 

 

 

 

 

 

V Přerově dne 7. června 2018 

 

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

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

 


