Komise:
Datum:
Přítomni:

Číslo materiálu: 15/01
Cestovního ruchu
16. 1. 2020 18,30 hod
J. Vavřička, K. Koubský, T. Morawski Kambourová, G. Březinová, R. Petráš, L. Fantová, E.
Dvorská, M. Pravdová

Omluveni:

M. Minařík, J. Janata

Neomluveni:

M. Starý, M. Pipková

Hosté:
Člen RM:
Příští jednání:

S. Doušová
11. 2. 2020, 18:30 hotel Mědínek

1) Návrh usnesení pro RM:

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise CR ze dne 16. 1. 2020.
2) Program jednání komise včetně krátkého komentáře:

1. Zahájení
J. Vavřička přivítal paní místostarostku a seznámil členy se systémem ohodnocení komisí pomocí volných
vstupenek o jejichž dostupnosti bude informovat kancelář tajemníka.
2. Poplatek z pobytu, parkování a další:
S. Doušová informovala členy komise o změnách vyvolaných zavedením poplatku z pobytu. Objasnila procesy
mezi RM a ZM. Dále odpověděla na dotazy ohledně parkování ve Vítězné ulici. Zpoplatnění v tomto místě by
pouze přesunulo problém do jiných ulic, proto je potřeba systematicky plánovat, aby vyřešením jednoho
problému nevznikl další. J. Vavřička navrhl zpoplatnit vjezd autobusů do města celkově. Vjezd umožnit pouze
s platným povolení zakoupeným na rok. S. Doušová informovala o možnosti vykládky turistů na Valech a
vytvoření točny u polikliniky. K. Koubský se zeptal na projekt parkoviště v Sedlci. S. Doušová odpověděla, že
se problematikou bude zabývat nový architekt, mohlo by se jednat o tzv. PPP projekt (partnerství veřejného a
soukromého sektoru), se kterým má pan architekt předchozí zkušenosti. E. Dvorská navrhla aktivní kontrolu
autobusů policií v tuto chvíli, jelikož na mnoha místech porušují pravidla silničního provozu. T. Kambourová
navrhla nabádat občany k nahlašování špatného parkování autobusů.
S. Doušová seznámila členy komise s plánovaným Leaderfestem, na který v květnu přijede do Kutné Hory
velký počet účastníků. Dále upozornila na termín 20. 1., kdy proběhne veřejné projednávání generelu dopravy.
3. Navigační systém:
M. Pravdová poprosila členy komise, aby sledovali navigační systém pro turisty od hl. nádraží do města a
zvážili, jaké úpravy by byly nejvhodnější. Někteří turisté na IC na hlavním nádraží odmítají tištěnou mapu a
chtějí turistické cíle přímo vyznačit na google mapách. Členové komise se zamyslí nad možnou obnovou
navigačních stop na chodnících.
4. Úkoly na další jednání:
Členové komise se shodli na společné přípravě Gastromapy, kterou poté vytiskne OCRM a umístí na IC a další
odběrná místa. E. Dvorská přinese podobné projekty z jiných měst. Členové se budou zabývat vhodným a
spravedlivým systémem hodnocení.
T. Kambourová navrhla zabývat se také vzhledem některých prodejních prostor v centru města. Upozornila na
některé nevhodné výlohy, které kazí historický ráz města. Během dalšího jednání bude toto téma více probráno.
3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:

4) Reakce rady města:

Zapsala: M. Pravdová
Elektronicky ověřil: J. Vavřička

