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Zápis z jednání komise cestovního ruchu 
 

      konané dne 15. 4. 2015 v zasedací místnosti radnice v Mnichově Hradišti, od 16.30 do 18.30 hodin. 
 
 
 
 
Přítomni:  D. Lamačová, I. Dandová, P. Paclt, L. Somolová, D. Stránská,      
Omluveni: J. Hozman H. Otáhalová, S. Švábová, P. Beran, V.Dittrich, M. Šmejc    
 Nedostavili se: V. Kraus 
 Hosté: J. Kurka, D. Motlová   
 

 
PROGRAM:  
 

1) Seznámení s jednacím řádem komisí rady města  
2) Představení nového ředitele Klubu s.r.o pana Jana Kurky 
3) Slovo pana Kurky, diskuse na téma IC 
4) Slovo paní Dagmar Motlové, provozovatelky obchodu Farmářka z Ráje a diskuse na téma            
    farmářských trhů 
5) Plán pro zkvalitnění zázemí u Drábských světniček, představení mapy, diskuse 
6) Sjednocení/provázanost informačních cedulí a map, diskuse 
7) Mapa místních produktů 
8) Diskuse 
 
V úvodu jednání předsedkyně komise předložila ke schválení program jednání 15. 4. 2015 
    pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 
 
 
1) Seznámení s jednacím řádem komisí rady města 
    Předsedkyně komise  pí. Lamačová přítomné seznámila doplňkem Jednacího řádu, který stanovuje  
    pravidla  pro komunikaci vedení města s komisemi. 
 
2) Představení nového ředitele Klubu s.r.o pana Jana Kurky 
    Na jednání komise byl pozván nový ředitel Klubu s.r.o. pan Jan Kurka, pod nějž spadá Městské   
    informační centrum. Zároveň byl navržen na dalšího člena Komise CR. 
 
3) Slovo pana Kurky, diskuse na téma IC 

Pan Kurka stručně nastínil koncepci fungování a plány Klubu s.r.o., informoval o připravovaných 
akcích a o přestěhování informačního centra do prostor sousedících se stávajícím IC. Na úpravu 
prostor informačního centra a  pořízení drobného mobiliáře i do venkovních prostor byla dne 15. 4. 
2015 podána žádost o dotaci ze Středočeského kraje. V nejbližších letech se počítá s celkovou 
rekonstrukcí objektu Klubu a připravením prostorpro případné přestěhování muzea. 

   V diskusi a dotazech na pana Kurku se narazilo na témata možného vodního lyžování ve Veselé, na 
zamýšlené prodloužení vodácké stezky na Jizeře s cílem v Hněvousicích, na větší využití potenciálu, 
který nabízí areál Vostrova, včetně dočasného provozu letního kina, a další plány s využitím prostor 
bývalého letního kina.   

 
4) Slovo paní Dagmar Motlové, provozovatelky obchodu Farmářka z Ráje 
    Dalším hostem, pozvaným na jednání komise, byla paní Dagmar Motlová, která provozuje obchod   
    Farmářka z Ráje a je nositelkou značky „Produkt Českého ráje“. Vzhledem k tomu, že jedním z  
    Úkolů komise  je vytvoření koncepce farmářských trhů pro rok  2016, byla přizvána paní Motlová,  
    která má s prodejem farmářských výrobků dostatek zkušeností. Občané poukazují na to, že na  
    trzích jsou prodávány výrobky (zelenina a sýry), které nemohou pocházet od českých pěstitelů  
    a nevyhovují tak podmínkám kodexu farmářských trhů. 
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    Usnesení: Komise CR dává na vědomí radě města, že na jednání 17.6.2015 bude pozván  
    zástupce  Pojizerských farmářských trhů, aby informoval komisi o činnostech spojených  
    s organizováním farmářských trhů a zodpověděl otázky členů komise, které se týkají 
    zejména  kodexu farmářských trhů. 
    
    pro: 5             proti: 0              zdržel se: 0 
     
 
5) Plán pro zkvalitnění zázemí u Drábských světniček, představení mapy, diskuse 
    Komise se zabývala neuspokojivým stavem parkoviště pod Drábskými světničkami. Parkoviště 
    je kapacitně naprosto nedostačující, terén je neurovnaný, chybí zázemí (toalety, stojany na kola, 
    nabídka propagačních materiálů apod.).  Z předloženého plánku je zřejmé, že největším problémem 
    dalšího řešení je vlastnictví pozemků. Část pozemků je v soukromém vlastnictví, pozemky ve  
    vlastnictví města jsou vedené jako lesní. Vzhledem k závažnosti problematiky a minimální účasti  
    členů komise byl tento bod odsunut na příští jednání. 
 
 
6) Sjednocení/provázanost informačních cedulí a map, diskuse 
    Členové se shodli na tom, že chybí informační prvky, zejména turistická mapa před informačním  
    centrem, kde se předpokládá největší koncentrace turistů v centru města. Měla by zde být umístěna  
    velká mapa s vyznačením turistických cílů a ukazatele turistických tras a cyklotras. 
 
    Usnesení: Komise CR doporučuje radě města schválit umístění turistické mapy města a  
    blízkého okolí a ukazatelů turistických tras před informační centrum.  
 
    pro: 5             proti: 0              zdržel se: 0 
 
 
7) Mapa místních produktů 
    S ohledem na čas a nízkou účast členů komise byl tento bod přesunut na některé z příštích  jednání. 
 
8) Diskuse 
    Pan Paclt stručně seznámil členy komise s výsledky projektové práce studentů gymnázia, která 
    byla zaměřená na hodnocení městského  informačního centra. Studenti kladně hodnotili úroveň 
    poskytování informací a ochotu pracovníků IC, ve výčtu nedostatků se z velké části ztotožnili  
    s názory členů komise – nedostatečné prostory a značení IC, chybí možnost připojení k internetu. 
 
    Pan Paclt informoval o projektu p. Laurina, který se týká možnosti vodního lyžování v zatopeném 
    lomu ve Veselé. Podrobnější seznámení s projektem bude jedním z bodů příštích jednání komise. 
 
    Došlo ke změně jednoho z původních termínů jednání komise a byl přidán další termín konání v  
    červnu. Další komise by se měly konat ve velké zasedací místnosti města v těchto termínech: 
     27. 5. v 16:30 hod 
     17. 6. v 17:00 hod 
     23. 9. v 16:30 hod 
     18. 11. v 16:30 hod 
 
 
9) Souhrn usnesení 
 
    9.1.  Komise CR dává na vědomí radě města, že na jednání 17.6.2015 bude pozván  
    zástupce Pojizerských farmářských trhů, aby informoval komisi o činnostech spojených  
    s organizováním farmářských trhů a zodpověděl otázky členů komise, které se týkají  
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   zejména kodexu farmářských trhů. 
 
   
    9.2. Komise CR doporučuje radě města schválit umístění turistické mapy města a blízkého 
    okolí a ukazatelů turistických tras před informační centrum.  
 
 
 
 

Zapsala: Stránská  
Obdrží členové Komise cestovního ruchu a asistentka odboru Kanceláře vedoucího úřadu.   


