
Zápis  
z jednání komise p ři Radě města Litom ěřice  

 
Komise cestovního ruchu 

 
 
 

konané dne 1. 3. 2017 od 16:00 do 17:30 hod v administrativní budově Hradu Litoměřice v 
kanceláři Ing. Anny Matulové, ředitelky Centra cestovního ruchu Litoměřice, p.o. 
 
Přítomni: 

• Ing. Anna Matulová 
• Mgr. Marie Ouborná 
• Ing. Mgr. Jana Štefaniková 
• Roman Munčinský 
 

Omluveni: 
• Petra Pospíchalová 
• Tomáš Sarnovský 

 
 
Nepřítomni: 

• Lenka Hronová 
• Mgr. Michaela Zuziaková 

 
 
 
Jednání řídila: Ing. Anna Matulová 
 
Zapisovatel: Mgr. Marie Ouborná 
 
 
Program: 
 
 
1. Seznámení členů komise cestovního ruchu se změnami souvisejících s novu zřizovací 

listinou Centra cestovního ruchu Litoměřice, p.o. platnou od 1.4.2017. 

 

2. Diskuse 

 

3. Závěr 

 
 
Konec jednání: 17:30 hodin 

Termín příštího jednání: o termínu budou členové informováni e-mailem 

Zapsala: Mgr. Marie Ouborná 



1. Seznámení členů komise cestovního ruchu se zm ěnami souvisejících s novu 

zřizovací listinou Centra cestovního ruchu Litom ěřice, p.o. platnou od 

1.4.2017.  

Ing. Anna Matulová informovala členy komise cestovního ruchu o nové zřizovací 

listině Centra cestovního ruchu Litoměřice, p.o. platné od 1.4.2017 a také o 

rozhodnutí  Rady města, která schválila dne 24.1.2017 vznik Kulturního a 

kongresového centra při příspěvkové organizaci Městská kulturní zařízení 

v Litoměřicích propojením prostor objektu Domu kultury a Hradu Litoměřice. 

Následně zastupitelstvo města schválilo změnu zřizovacích listin MKZ a CCR.  

Hlavním ú čelem  zřízené příspěvkové organizace (CCR) je zajištění marketingu 

města ve smyslu zvýšení atraktivity města pro všechny cílové skupiny a zajištění 

provozu informačního centra na Mírovém náměstí.  

Předmět činnosti  je zejména vymezen jako poskytování informačních služeb 

široké veřejnosti a podpora turistického ruchu. Organizace propaguje město 

Litoměřice a turistický region České středohoří, prezentuje historické a přírodní 

pamětihodnosti města Litoměřice a regionu České středohoří, komunikuje se 

subjekty působícími v cestovním ruchu, včetně aktivního vyhledávání možných 

partnerů pro rozvoj a spolupráci v cestovním ruchu. Dále se zabývá základním 

marketingovým výzkumem veřejného mínění, zpracováním analýz s následným 

vypracováním opatření v podobě marketingového plánu a jeho pravidelné 

aktualizace reflektující potřeby města, vyhodnocuje aktuální trendy v oblasti 

cestovního ruchu a oblastech s ním souvisejících, připravuje prezentace města, 

reprezentuje jej na veletrzích a výstavách. Vydává propagační materiály s ohledem 

na potřeby a požadavky města a turistů. 

 

Dále informovala o akcích a projektech, které CCR připravuje: 

- Franz Kafka a jeho spojení s Litoměřicemi 

- Rozšíření expozice „Důl Richard v proměnách času“ 

- 3.5.2017 Zahájení turistické sezony společně s Destinační agenturou České 

středohoří a Oblastním muzeem 

- Hledání nových výstavních prostor 

 

 

 

 



2.  Diskuse 

• K tématu předání správy Hradu Litoměřice proběhla dlouhá diskuse. 

 

• Nová vitrína partnerských měst umístěná v IC na Mírovém náměstí.  

 

• Dlouhodobá neúčast zástupců některých politických stran na jednáních komise 

CR.  

 
 

3. Závěr 

Podněty z diskuse: 

• K vitríně partnerských měst umístit propagační materiály. 

• Členové komise se shodli na oslovení vedení jednotlivých politických stran, aby 

navrhlo nové zástupce svých stran, kteří se budou pravidelně účastnit jednání 

komise CR. 


