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Zápis č. 37 z jednání Komise pro cestovní ruch a kulturu 

Rady města Přerova ze dne 19. června 2018 

 

Přítomni:       Omluveni: 

Marta Jandová - předsedkyně   Rudolf Neuls     

Jana Kosturová     Otakar Bujnoch    

Jakub Navařík      

Zdeněk Hilbert     Nepřítomni:   

Pavel Čada        

Bohuslav Přidal 

Jaroslav Sklař 

Pavla Roubalíková – org. pracovnice  

 

Hosté: 

Ing. arch. Jan Horký, radní města 

Mgr. Jaroslav Macíček, ředitel Kulturních a informačních služeb města Přerova 

Ing. arch. Martina Radochová, referentka útvaru Městského architekta v Uherském Hradišti 

    

Program: 

1. Zahájení 

2. Vizuální smog ve veřejném prostoru - zkušenosti z Uherského Hradiště (Ing. arch. 

Martina Radochová) 

3. Různé 

4. Závěr 
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Ad1.  

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

 

Ad2. 

Předsedkyně komise předala slovo Ing. arch. Martině Radochové, referentce útvaru 

Městského architekta v Uherském Hradišti. Ta přítomné seznámila se situací řešení vizuálního 

smogu v Uherském Hradišti. Hlavním problémem v současné době jsou reklamní plachty ve 

veřejném prostoru, které hyzdí prostředí města jak v městské památkové zóně, tak i mimo ni 

(u nákupních center atd.). Jedná se o zneužití veřejného prostoru k nepřiměřené soukromé 

reklamní činnosti. Situaci reklamních plachet neřeší bohužel Stavební úřad. Město Uherské 

Hradiště vydalo v roce 2017 nařízení, kterým se zakazuje reklama šířená ve veřejně 

přístupných místech mimo provozovnu. Zároveň pracovníci Útvaru městského architekta 

osobně oslovovali obchodníky a pomáhali jim s přepracováním označení provozoven. K tomu 

byl vydán i manuál dobré praxe reklamy a označování provozoven, byl uspořádán workshop 

s místními prodejci, architekty, na webu města byla vyhrazena sekce k tomuto tématu, 

informace byly zveřejňovány v místním zpravodaji.  

Ing. arch. Radochová na závěr nabídla další možnou spolupráci, výměnu zkušeností. 

Po rozsáhlé diskuzi přítomných členů komise a hostů se členové komise shodli, že takto 

obsáhlé téma je nutné dále rozpracovat a poté předložit Radě města. Vycházet budou z již 

navržených způsobů řešení, které jsou uvedeny v zápise č. 30 Komise CR a kultury ze dne  

10. 10. 2017: 

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 
 

Na dalším jednání komise (v srpnu) budou v tomto tématu pokračovat. 

Ad3. 

Členové komise CR a kultury obdrželi informaci týkající se navržených změn v dotačním 

programu na podporu kultury. Dne 19. 6. 2018 se uskutečnilo jednání zástupců všech 

dotčených odborů magistrátu, kde byly diskutovány změny v návaznosti na GDPR a další 

návrhy na změny. Členové komise obdrželi od vedoucí Kanceláře primátora o výsledku 

jednání: 

Dvě změny byly přijaty - úprava bodového hodnocení u kritérií (přiměřenost nákladů, 

zapojení dětí/dospělých a zaměření jedinečnost) a druhý návrh na změnu - vyřadit 
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z hodnotících kritérií vícezdrojové financování a místo toho bodově ohodnotit finanční 

spoluúčast žadatele.  

Poslední změna: vyúčtování dotace v plné výši (resp. v poměrnou výši nákladů dle výše 

získané dotace), tzn. vyúčtovat částku, kterou uvedl jako celkové náklady. Pracovní skupina 

tuto změnu nepodpořila. 

 Členové komise navrhli po rozsáhlé debatě následující usnesení: 

Usnesení: 
Komise pro CR a kulturu trvá na svém návrhu na úpravu dotačního programu v oblasti kultury 
pro rok 2019 ze dne 10. 4. 2018 i přes výtky jmenované ve vnitřním sdělení Kanceláře 
primátora ze dne 19. 6. 2018.  

Výsledek hlasování: Pro/7  Proti/-   Zdržel se/- 

Usnesení bylo přijato. 

Dále předsedkyně komise představila členům komise nabídku na prezentaci v publikaci 
Přerovsko z nebe (včetně ukázky publikace a cenové kalkulace), kterou obdržela Kancelář 
primátora.  
Předsedkyně komise požádala členy komise o názor na možnou spolupráci. Členové Komise 
v diskuzi sdělili, že město Přerov vydává v průměru 3 - 4 publikace o Přerově ročně, které jsou 
zaměřeny na různá témata - historie, přerovské osobnosti, architektura atd., které jsou 
nabízeny k prodeji v informačním centru v Přerově, v knihkupectvích i jako propagační 
předměty města.  
Po diskuzi nechala předsedkyně hlasovat o navrženém usnesení: 
 
Usnesení: 
Komise pro CR a kulturu nedoporučuje Kanceláři spolupracovat na prezentaci v publikaci 
Přerovsko z nebe.  

Výsledek hlasování: Pro/6  Proti/-   Zdržel se/1 

Usnesení bylo přijato. 

 
 
Příští jednání komise se uskuteční v úterý 28. srpna 2018 v 16.30 hodin, místo bude 
upřesněno. 
 

V Přerově dne 29. června 2018 

 

 

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

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


