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Zápis č. 38 z jednání Komise pro cestovní ruch a kulturu 

Rady města Přerova ze dne 28. srpna 2018 

 

Přítomni:       Omluveni: 

Marta Jandová - předsedkyně        

Jana Kosturová     Nepřítomni:   

Jakub Navařík      Pavel Čada 

Zdeněk Hilbert     Rudolf Neuls   

Bohuslav Přidal     Jaroslav Sklař 

       Otakar Bujnoch 

Pavla Roubalíková – org. pracovnice      

        

Hosté: 

Ing. Josef Březina, odd. ochrany ŽP a pam. péče 

 

    

Program: 

1. Zahájení 

2. Program pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově významných 

staveb na území města Přerova pro rok 2019 

3. Vizuální smog ve veřejném prostoru 

4. Různé 

5. Závěr 
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Ad1.  

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

 

Ad2. 

Předsedkyně komise předala slovo Ing. Josefu Březinovi, který přítomné členy komise 

seznámil s Programem pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově významných 

staveb na území města Přerova pro rok 2019. Program bude následně předložen 

Zastupitelstvu města Přerova ke schválení a vyhlášení. 

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města pro účely 

Programu činí 150 000,-- Kč. O celkovém objemu bude rozhodnuto schválením rozpočtu 

statutárního města Přerova pro rok 2019. Maximální výše dotace v jednotlivém případě činí 

80 000,-- Kč, nejvýše však 50 % celkových vynaložených nákladů. Žádost o poskytnutí dotace 

musí být doručena ve lhůtě od 4. února 2019 do 15. února 2019. 

V minulých letech nemohli žádat o dotaci žadatelé, kteří zahájili opravu ještě před vyhlášením 

programu. V letošním roce budou moci žádat o dotaci žadatelé, kteří zahájili stavbu 

v červenci 2018 a dokončí ji do konce roku 2019. 

 
Usnesení: 
Komise pro CR a kulturu doporučuje Radě města schválit Program pro poskytování dotací na 
obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2019.  

Výsledek hlasování: Pro/5  Proti/-   Zdržel se/- 

Usnesení bylo přijato. 

 

Ad3. 

Předsedkyně komise CR a kultury seznámila členy komise s návrhem postupu vytvoření 

koncepce řešení vizuálního smogu v Přerově. Dále uvedla, že na předchozích jednáních bylo 

členy komise schváleno území, kterého by se řešení vizuálního smogu mělo týkat. Jedná se o 

území vymezené hranicemi městské památkové zóny a jejího ochranného pásma a hranicemi 

kulturní památky parku Michalov a přilehlého ochranného pásma. 

J. Navařík uvedl, že by v rámci tohoto tématu měl vzniknout manuál - pomůcka, kterým by se 

mělo řídit jak město, tak sami občané. 

Z. Hilbert sdělil, že by ze vzniklé koncepce měl být vytvořen manuál dobré praxe. Dále sdělil, 

že nejsou vhodným způsobem regulace a zákazy, ale komunikace a motivace podnikatelů, aby 

měli zájem o změnu v rámci reklamních poutačů apod.  
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Členové komise navrhli po rozsáhlé debatě následující závěry: 

1. Vytvoření koncepce řešení vizuálního smogu. 

2. Vytvoření manuálu dobré praxe  - pravidla pro umísťování informačních a reklamních 

zařízení. 

3. Nejpozději do 31. 12. 2018 ustavení pracovní skupiny, která se touto problematikou 

bude zabývat.  

Následně členové komise hlasovali o následujícím usnesení: 

Komise CR a kultury pověřuje předsedkyni komise pro cestovní ruch a kulturu Martu Jandovou 

zpracováním materiálu řešení koncepce vizuálního smogu v Přerově a jeho předložením Radě 

města Přerova. 

Výsledek hlasování: Pro/5  Proti/-   Zdržel se/- 

Usnesení bylo přijato. 

Navržené způsoby řešení by měly vycházet z usnesení předchozích jednání Komise CR a 

kultury a měly by být doplněny i fotografiemi míst v Přerově zasažených vizuálním smogem. 

 Na příštím jednání bude komise pokračovat. 

 

Ad4. 

J. Navařík informoval členy Komise CR a kultury o změnách v pravidlech Dotačního programu 

v oblasti kultury na rok 2019, které byly schváleny na posledním zasedání zastupitelstva 

města Přerova. 

J. Kosturová informovala o soutěži Předzahrádka roku 2018, v minulém týdnu proběhlo 

hodnocení. Více se tímto tématem bude komise zabývat na příštím jednání.  

 
 
Příští jednání komise se uskuteční v úterý 18. září 2018 v 16.30 hodin, v salonku restaurace 
Městského domu. 
 

V Přerově dne 14. září 2018 

 

 

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

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


