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Komise pro rozvoj cestovních ruchu z 1. 6. 2016 V pracovně rady města

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

Přizvána: Jitka Martínková

Program:

1. Všude blízko - půjčovna čtyřkola, elektrokol a koloběžek
A

l I
2. Skládačka pro půjčovnu „Všude blízko" ,
3. Propagační bannery v Olomoucí
4. Různé Či

ad 1.

L. Bednaříková informovala O přípravě zahájení provozu půjčovny kol a koloběžek:

0 výši kauce, Skládané na dobu výpůjčky, a výší servisního poplatku, půjčovného za přilby
schválila rada města v dubnu; na kauci se musí připravit formulář S podmínkami dle vzoru
(např. výpůjční list Ski Arény Vrbno pro kola; výpůjční řád FUN-Line Krnov pro čtyřkolo aj.)

0 Z kauce se může Srážet poplatek za poškození vráceného jízdního prostředku -- pan .lan
Remeš Z cykloservisu připraví tabulku nákladů na odstranění nejčastějších závad

0 musíme vyřešit případný svoz elektrokol či koloběžek Z trasy v případě větší závady; nutností
jsou nálepky na jízdních prostředcích s kontaktním telefonem pro Zavolání o pomoc

0 projíždka na šlapacím čtyřkole po 7 km okruhu trvá cca 1 hod, u lidí S menší fyzickou
zdatností asi o 15 min déle, doba půjčovného na 2 hod se jeví jako optimální

0 při projížďce přes areál BMX jezdci zjistili špatný Stav brouzdalíště pro kneippování,
doporučuji pravidelně čistit, nebo tento relaxační prvek Zrušit

0 nebezpečná místa po trase - před vjezdem do Železné se musí vjet na Státní silnici a projet
přes most, dále výjezdy na Silnice Z cyklotrasy

0 dojednat ještě musíme podmínky smlouvy S p. Knápkovou pro pronájem prostoru půjčovny
0 potvrdili jsme objednávku p. Remešovi na nákup bezpečnostních přileb pro půjčovnu, zpětná

Zrcátka a bezpečnostní zámky

ad 2.

D. Zapalač navrhuje podobu Skládačky:

0 hlavní název Půjčte si mě, vpředu musí být uvítání ve Vrbně
0 máme vhodnou mapu pro vyznačení doporučené trasy S označením atraktivit
0 mohou se využít fotografie, ještě lépe piktogramy pro jednotlivé jízdní prostředky
0 do skládačky přidat kontakt na TIC impuls S kontaktním telefonem a otevírací dobou, též

umístění veřejných WC ve městě
0 textově skládačku připraví Mgr. Kiedroňová a L. Bednaříková



l

'
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0 hotové skládačky rozveze Jitka Martínková, k dispozici budou v půjčovně i u ubytovatelů a
y

též ve Ski Aréně Vrbno u bobové dráhy, TIC Impuls
0 kromě nálepek na přilby a kola, dveře apod. je nutno vyrobit větší bannery (3 ks - na zábradlí

na okružní křižovatce, na plot Autokempu Dolina a na domek půjčovny -v jednotné grafice

jako nálepky zajistí firma Gionardi

ad 3.

J. Martínková informuje O umístění 4 elektronických naváděcich panelů na frekventovaných místech

v Olomouci, jak je schválila rada města; poběží od 7/2016 a je možnost sem zařadit informaci také O

půjčovně kol apod., další atraktivity ve městě; je to vhodná a cenově dostupná propagace města

v čase hlavní sezóny iv mimosezóně pro turisty

Ad 4.

Ing. Fučelová upozorňuje, že na skládačkách Euroregionu Praděd pro velkou letní oplatkovou soutěž

se razítka smazávají, je tady možnost šizení návštěvníky jednotlivých atraktivit; na bobové dráze se

mohou razítka dávat na jízdenky nebo kousky papíru; podle L. Bednaříkové to tak činí i l. Strnadová,
když ji navštíví ve vitrážové dílny turisté a další lidé

Členové komise mají rozděleny úkoly, plnění je okamžité. Další schůzka je plánována na září,

v případě potřeby se komise svolá. V čase léta bude větší frekvence úkonů právě kolem půjčovny kol,
než se systém Zaběhne a než bude dokončena montáž dřevěného domku pro uložení kol.

Doporučení vedení města (radě města):

0 vyřešit nevyhovující Stav brouzdaliště v areálu BMX

Zapsalaz Mgr._A.
l


