Číslo materiálu: 15/01
Komise:
Datum:
Přítomni:

Cestovního ruchu
27. 6. 2019 19,00 hod
J. Vavřička, K. Koubský, T. Morawski Kambourová ,
E. Dvorská, M. Starý, M. Pipková, J. Janata

Omluveni:

V. Bořil, G. Březinová, L. Fantová

Neomluveni:
Hosté:
Člen RM:
Příští jednání:

12. 9. 2019, od 19:00, malá zasedací síň, Dačického dům

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 27. 6. 2019

2) Program jednání komise včetně krátkého komentáře:

1. Zahájení
K. Koubský přivítal všechny členy a zahájil jednání. Konstatoval, že se komise sešla v usnášeníschopném počtu
7 členů.
2. Kontrola úkolů z minulého jednání
M. Pravdová seznámila členy komise s usnesením RM č. 454/19. Pan Koubský prověřil, jak funguje
problematika stánků. Komise konzultovala aktuální situaci.

3. Vypracování koncepce k umísťování prodejních stánků v ul. Barborská a v okolí Chrámu sv.
Barbory - z pověření RM.
P. Pipková zmínila vhodnou lokalitu kolem Chrámu svaté Barbory. J.Vavřička načtrl mapu Barborské ulice až
k chrámu sváté Barbory.
Komise navrhuje vymezit tyto lokality a maximální množství stánků:

stánky před ČMS max 2x, před restaurací Kometa max. 3x, 2x před informačním centrem a vedle IC vpravo 2x.
Další od kaple od božího těla k vyhlídce max 3x.
Komise nedoporučuje umístění stánků před jezuitskou kolejí.
Komise navrhuje omezit vzhled stánku na: dřevěný, městský, bez křiklavých reklam. Povolený sortiment: ruční
výroba, české výrobky, řemeslné výrobky, textil, keramika, umělci malíři, drobné občerstvení.
Komise navrhuje, aby technické oddělení připravilo možné připojení elektriky, zajistilo připojení u dostupných
elektrických přípojek vč. elektrifikovaného náměstí. M. Pravdová předá technickému oddělení zvažované
lokace k vyjádření.
Komise navrhuje, aby byl prodejce zodpovědný za likvidaci odpadu a prodej časově omezit na dobu 8:00-18:00.
Dále zakázat použití elektrocentrál a parkování kolem stánků.

2. Stanovení úkolů a věcí, kterými se bude komise zabývat do budoucna ve spolupráci
s oddělením cestovního ruchu.
M. Pravdová prezentovala výsledky analýzy návštěvnosti Města Kutná Hora v roce 2018. Dále
upozornila na možnost využití dat k marketingové strategii. M. Starý navázal s dlouhodobou koncepcí,
viz další bod.
3. Dlouhodobá koncepce cestovního ruchu v Kutné Hoře (Martin Starý).
M. Starý představil cílové skupiny turismu, jaké služby, potřeby a turistické cíle chtějí, co jim Kutná
Hora nabízí a naopak by mohla nabízet. Dále upozornil na nedostatek ubytovacích kapacit a vysokou
cenu ubytování. M. Pravdová zjistí od ubytovatelů, jak jsou na tom s vytížeností během celého roku.

3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:
Komise předkládá RM k posouzení návrh možného umístění stánků v lokalitě Barborská a okolí chrámu sv.
Barbory.
4) Reakce rady města:

Zapsal: M. Pravdová
Elektronicky ověřil: K. Koubský

