
Zápis z jednání komise cestovního ruchu 
 

      konané dne  18.5. 2016 v zasedací místnosti radnice v Mnichově Hradišti, od 16.30 hodin. 
 
 
 
 

                  Přítomni:  D. Lamačová, P. Paclt, I. Dandová, S. Švábová, D. Stránská  
                  Omluveni: V. Dittrich, V. Kraus, P. Beran. H. Otáhalová, J. Senohrábek  

Nepřítomni bez omluvy: L. Somolová, M. Šmejc, 
 

 
PROGRAM:  
 

1) Schválení programu jednání 
2) Schválení naučné stezky nádraží - zámek - viz příloha  - usnesení pro radu  
3) Informace ze schůzek k tvorbě strategického plánu města MH  
4) Info o parkování ve Dneboze  
5) Info z Klubu - pan Mgr. J. Senohrábek, slečna T. Šímová z IC  
6) Web města - záložka turistika - návrhy na změny - usnesení pro radu  
7) Projednání potřeby  oslovit nové členy  do komise CR : např.  Karel Hluchý (půjčovna kol, lodí, lyže,    
     skály), Marie Šmídová - penzion U Kvapilů, Marcela Mydlářová - penzion U Mydlářů, Tereza  
     Šímová - IC , ... -usnesení pro radu  
8) Diskuze  
 
 
1) Schválení programu jednání 
 
Program byl schválen v navrhovaném rozsahu. Jako host se jednání komise zúčastnila pracovnice  
Informačního centra Tereza Šímová, která zároveň zastupovala Mgr. Senohrábka. 
 
2) Schválení naučné stezky nádraží – zámek   
 
Součástí pozvánky na komisi byla informace pí. Lamačové ze společné procházky se zástupci 
letopisecké komise po trase navrhované naučné stezky. Od nepřítomných členů komise nepřišly žádné 
připomínky ani návrhy, mezi přítomnými proběhla diskuse k navrhované naučné stezce. Ing. Švábová 
předložila podrobný soupis připomínek a konkrétní návrh na umístění informačních panelů. Návrh je 
přílohou tohoto zápisu.  
 
3) Informace ze schůzek k tvorbě strategického plánu města MH  
 

V pondělí 16.5. se konala poslední třetí schůzka pracovních skupin k tvorbě strategického plánu 
města. Výstupy z druhé schůzky pracovní skupiny "Lidé", která se mimo jiné zabývá i cestovním 
ruchem rozeslala předsedkyně komise všem členům. 

 
4) Info o parkování ve Dneboze  
 
Pí. Lamačová informovala o novém parkovišti v místní části Dneboh, které by mohlo řešit parkovací 
problémy po Drábskými světničkami. Parkoviště vzniklo díky směně pozemků města se soukromým 
vlastníkem a je v sousedství tenisových kurtů. Pí. Stránská doplnila tuto problematiku zprávou, že 
v programu zastupitelstva města bude projednáván i návrh na odkoupení soukromých pozemků na 
stávajícím parkovišti. 
 
 
 



5) Info z Klubu - pan Mgr. J. Senohrábek, slečna T. Šímová z IC  
 
Tereza Šímová z IC, která zastupovala Mgr. Senohrábka podala informaci o nové turistické známce a  
o připravovaném dni otevřených dveří v restauraci a hotelu U Kvapilů (termín bude upřesněn). 
Předmětem diskuse bylo hlavně nedostačující personální zajištění informačního centra a oblasti 
cestovního ruchu ve městě. 
 
6) Web města - záložka turistika - návrhy na změny  
 
Komise projednala připomínky k webovým stránkám města. Přibývají kritické připomínky, že webové 
stránky jsou nepřehledné a v záložce „Turista“ je málo informací. K tomu podala vysvětlení pí. 
Stránská – data do záložky turista jsou částečně přetahována z datového skladu a částečně byla 
doplněna z podkladů města. Aktualizaci a shromažďování dat zajišťoval pracovník CR na MěÚ, ale 
tato agenda byla zrušena a převedena pod Klub MH, kde není dostatečné personální zabezpečení. 
Některá data již byla připravena, ale v současné době není na úřadě stálý IT pracovník, který by na 
web data vložil. 
 
7) Projednání potřeby  oslovit nové členy  do komise CR :  
 
Byly projednány možnosti oslovení nových členů komise z řad poskytovatelům služeb CR ve městě.  
Mezi navrženými byli např.p. Hluchý (půjčovna sportovních potřeb, majitel hotelu U Kvapilů, pí. 
Mydlářová.  Předsedkyně komise pí. Lamačová dotyčné osloví s nabídkou členství v komisi. 
Jako nový člen byla navržena pracovnice IC Tereza Šímová. 
 
Hlasování: 
pro: 5       proti:  0       zdržel se:  0 

 
 

8) Diskuse 
 
V závěrečné diskusi seznámila přítomné Ing. Švábová s projektem „Klíč k památkám“ a připravovaným 
elektronickým přístupem do mobiliáře. 
 
Souhrn usnesení 
 
7.1. Komise CR doporučuje radě města přijetí nové členky komise CR Terezy Šímové, 
pracovnice informačního centra Mnichovo Hradiště. 
 
 
 
 
Zapsala: Stránská  
Obdrží členové Komise cestovního ruchu a asistentka odboru Kanceláře vedoucího úřadu.   
 


