Komise:
Datum:
Přítomni:

Číslo materiálu: 15/01
Cestovního ruchu
21. 3. 2019 19,00 hod
V. Bořil, J. Vavřička, L. Fantová, K. Koubský, T. Morawski Kambourová, G. Březinová,
E. Dvorská,

Omluveni:

M. Starý, O. Dekojová

Neomluveni:
Hosté:
Člen RM:
Příští jednání:

Tajemník MÚ Tomáš Hobl, K. Kotík
11. 4. 2019, od 19:00, malá zasedací síň, Dačického dům

1) Návrh usnesení pro RM:

bere na vědomí
a) zápis z jednání komise CR ze dne 21. 3. 2019
b) rezignaci paní O. Dekojové na členství v komisi cestovního ruchu
2) Program jednání komise včetně krátkého komentáře:

1. Zahájení
V. Bořil přivítal všechny přítomné, zahájil jednání a konstatoval, že se komise sešla v usnášeníschopném počtu
7 členů.
2. Kontrola úkolů z minulého jednání
Komisi navštívil tajemník MÚ pan Hobl (domluvil p. Koubský), aby zodpověděl otázky o vyhlášce nočního
klidu:
• Noční klid upravuje zákon č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích.
• Judikatura soudu říká, že dobu nočního klidu lze posunout jen ve výjimečných a zcela ojedinělých případech
typu Stříbření, Svatováclavské slavnosti atd.
o Nejde tedy stanovit prodloužení nočního klidu jednoduchým, plošným způsobem.
• Je potřeba napsat dopředu obecně závaznou vyhlášku, dá se změnit jedině na zastupitelstvu.
• Mít na vědomí, že vždycky je riziko, že nějaká vyšší instance může akci zrušit.
3. Host Kryštof Kotík – zabývá se konceptuálním uměním ve veřejném prostoru
Host Kryštof Kotík představil nápady ohledně různých projektů ve městě včetně dramaturgicky a vizuálně
promyšlených trhů. Na příštím setkání p. Kotík představí konkrétní projekty, které realizoval v jiných městech,
a nápady, které má v souvislosti s Kutnou Horou (viz další bod).
4. První dvě aktivity, na kterých bude KCR pracovat a specifikace konkrétních kroků a úkolů a
stanovení způsobů (mechanismů a ukazatelů), jakými budeme měřit (vyhodnocovat) dosažené výsledky
Posunutí hranice nočního klidu o letních prázdninách
• Žádost o prodloužení nočního klidu v pátek a sobotu v červenci a srpnu, která bude „doporučená, posvěcená“
komisí.
• Speciální akce, která se bude nějak jmenovat a prezentovat (např. „Léto v Kutné Hoře“…)
o Udělat podbody, podakce, a přesně specifikovat, kdy budou, a jak by se u každé z nich měl posunout noční
klid. Obejít lidi, kteří by mohli dělat akce, které by šly do tohoto modelu zařadit.
o Je potřeba obsadit všechny pátky a soboty konkrétními akcemi, a celé to bude zaštítěné pod onou větší
speciální („mateřskou“) akcí.
• Obsazení akcí se bude řešit ve sdíleném souboru na sdíleném disku (vytvoří Vít Bořil). Do příští schůze by
mělo být obsazení kompletní.
Koncepce stánkového prodeje v historickém centru
• Na příští schůzi bude Kryštof Kotík prezentovat návrh koncepce trhů a stánkového prodeje. Tato koncepce v
sobě zahrnuje i mediální obraz města včetně např. propagace města v zahraničí (The Guardian apod.).

• Komise se seznámí s vyhláškou upravující zábory (paní Dvorská nahraje na disk).
• Paní Morawski Kambourová naváže kontakt s památkáři a informačními centry, následně budou památkáři
pozváni na příští schůzi.
• Paní Dvorská poznamenala, že město vlastní 10 dřevěných farmářských stánků k propůjčení s poplatkem 100
Kč za den.
• Na příští schůzi se zároveň stanoví první způsoby (mechanismy a ukazatele), jakými budeme tyto dvě aktivity
vyhodnocovat.
5. Možná spolupráce s Komisí pro strategické plánování a rozvoj města
• Paní Březinová komunikovala s paní Buřičovou, paní Buřičová souhlasí s tím, že by komise měly navázat užší
spolupráci.
• Padl návrh, aby se tyto dvě komise scházely společně zhruba 1x za 3 měsíce.
• Rovněž mohou obě komise naráz podporovat nějaké návrhy a mohou si dávat zpětné vazby.
• Vít Bořil pozve emailem paní Buřičovou na příští schůzi.
6. Další poznámky plynoucí z diskuse

3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:

4) Reakce rady města:

Zapsal: V. Bořil
Elektronicky ověřila: L. Fantová

