
ZÁPIS č. 2/2018 r~iUvPPooo4v8n
komise pro rozvoj cestovního ruchu Z 6. 4. 2016 v pracovně rady města

Přítomní: Lenka Bednaříková, Markéta Kamenská, lng. Maria Nelly Fučelová, Dušan Zapalač,
Mgr. Alena Kiedroňová

Program: i

1. Projekt Všude blízko ˇ

2. Značení bikeparku
Ž

3. Mapový podklad __, ,z

4. Různé OĹÖ/Í?
05/ ~ ťć/č-_;

Ad 1. -Všude blízko

Předsedkyně L. Bednaříková informovala o jednání s p. Mičanem Z Fun-Line v Krnově o provozu
čtyřkolek:

0 ty bez větších oprav mohou fungovat až tři sezóny; teprve pak je nutno počítat i S větším
servisem

0 průměrná výpůjční doba čtyřkolky v Krnově bývá 1,5-2 hodiny/denně, závisí to hodně od sezóny a

počasí
0 hodně zabrat dostávají šlapátka a klika k nim, po 3-4 půjčeních je třeba vyměnit šlapátko,

doporučuje se denně dotáhnout kliky, prohlížet řetěz, dofouknutí kol
0 provoz vyžaduje instalaci levého zpětného zrcátka
0 čtyřkolka musí být chráněna před deštěm, UV záření tolik nevadí
0 pro vypůjčení se doporučuje mít čtyřkolku vždy v čistém stavu, vyblýskanou, lákavou, je třeba

počítat S tím, že lidé na čtyřkolce klidně posvačí, pijí nápoje
0 p. Mičan doporučuje polepit čtyřkolku nálepkami ve stylu „Půjčte si mě", S logem, kontaktem na

půjčovnu

Pro čtyřkola se hodí rovinaté trasy bez stoupání. L. Bednaříková na kole projela a doporučuje trasu:

Z kempu Dolína na rozcestí Ludvíkov směr do Železné po cyklotrase, přes most na cestu (S možností
zastavit se u Skateparku), kolem řeky (možnost osvěžit se v horkém létě), přes most k hlavní cestě,
vyjede se u rozvodny, doleva ke sklárně Jakub, Rybářské baště, vrátit se, lze i přes BMX a rozmyslet
se, zda dál do města k TOMI, dál po cyklostezce k lC, lesoparku a dál do kempu; na trase je celkem
osm míst k zastavení

Tiskoviny k poznávání místa: při půjčení kola či koloběžky poskytnout lidem jednoduchou mapku
(trhací) a případně také již vydanou brožurku Vítejte ve Vrbně, kde jsou číslovány atraktivity města:
toto číslování dodržet í v trhací mapě. Na mapce by měly být i doporučené trasy pro elektrokola a

také atraktivity, k nimž lze snadno dojet třeba na horské koloběžce.

Soutěž Euroregionu Praděd s krabicemi oplatek zdarma pro turisty, kteří navštíví aspoň 4 Z 8

turistických cílů: ceny do krabic slibili zástupci Hotelu Stone (Kamenští), Ski Aréna Vrbno i IC Impuls;
členové komise se shodují, že by se tato soutěž mohla rozšířit o jednu místní: návštěvníci by si mohli
Iosovat nějakou maličkou cenu Z „patron“ Kinder vajíček; p. Kamenská se dohodne v MŠ, že budou
tyto schránky Z plastu sbírat v mateřince, případně ijinde
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Ad 2. - značení k bíkegarku

L. Bednaříková navrhuje umístění jednoduchých šipek vyznačujících směr k bikeparku: V centru
města, u Ski Arény, u pomníčku vpravo na horní cestu, Malá Hvězda, od Karlovic od vodárny apod.
Počet šipek bude upřesněn, musí být variabilní pro 4 směry, osazeny Z obou stran na trasách;
předsedkyně oslovila zástupce Lesů ČR v M. Albrechticich kvůli zvolení správného postupu při žádosti
O umístění šipek v terénu, žádost by podalo město

p. Súkup doporučuje umístit k šipkám mapky na plechu, které by byly posazeny na dřevěném základu- rozsoše se Stříškou, může být v místě také údaj o nadmořské výšce

K šipkám doporučeným pracovnicí úřadu J. Musilovou má p. Zapalač výhrady:

0 vypadajíjako rozbité, se smytou barvou loga
0 musí být připraveny na Značení směru
0 směrová šipka nemůže být v bílé barvě, to je barva místa

' 0 piktogramy cyklisty v jízdě mohou ukazovat směrjízdy nahoru nebo dolů
0 nové šipky musí mítjasné logo
0 musí mít ostré jasné sdělení, skoro v piktogramu, písma více od sebe
0 návštěvník, cyklista nemá obrázky „číst"

ad 3. - Koupě licence pro mapy

Mgr. Kiedroňová informuje, že koupě licence k mapě patrně nebude zapotřebí, město má k dispozici
mapový, vícevrstvý podklad, který je využitelný např. pro pasporty sítí, případně označení turistických
cílů aj. - více informací poskytne tajemník úřadu lng. Adámek

Různé:

L. Bednaříková informuje O vznikajícím portálu dětských hřišť v ČR, oslovili 260 IC v republice,
navrhuje provozovatelům poslat fota a GPS údaje Dětského parku, areálu BMX, lesoparku,
Skateparku i s doplněním, jaké je v místě Zázemí pro návštěvníky

L. Bednaříková upozorňuje na dopravně nebezpečné místo na cyklostezce městem: od silnice k IC a

poště vstupují motorísté nebo chodci přecházející přes vozovku rovnou na cyklotrasu, už zde bylo
několik nebezpečných střetů chodců s cyklisty a na místo vyjížděla už 3× záchranka; doporučujeme
radě města řešit tento nebezpečný úsek např. vodorovným značením nebo retardérem s cílem
předcházet kolizím

DOPORUČENÍ RADĚ MĚSTA:
Š

1. zadat úkol nechat vyrobit plechové tabulky s mapkami Bikeparku a okolí k šipkám na více trasách
příjezdu k trailům; osadit je nejlépe na dřevěných rozsochách (viz turistické rozcestníky
v Jeseníkách), takové řešení by mohlo vyhovět Iesákům i SCHKDJ

2. vyhlásit výběrové řízení na provozovatele „kol a koleček" -v projektu Všude blízko
3. nechat vyrobit mapky tras a doporučených cílů pro půjčování čtyřkolky, kol a koloběžek;

v mapkách vyznačit nebezpečná mista (např. kde se může čtyřkolo potkat S auty aj.); číslování
atraktivit v mapkách musí odpovídat brožurkám „Vítejte ve Vrbně", které jsou k mání na radnici a
měly by být využity

4. řešit do začátku léta 2016 kolizní místo před lC Impuls a poštou, kde chodci vstupují rovnou do
cyklostezky, umístit dopravní značení nebo vodorovné značení v chodníku ze zámkové dlažby
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Zapsala: Mgr. A. Kiedroňová


