
Zápis  
z jednání komise p ři Radě města Litom ěřice  

 
Komise cestovního ruchu 

 
 
 

konané dne 28. 6. 2017 od 16:00 do 18:00 hod v administrativní budově Hradu Litoměřice  
 
Přítomni: 

• Ing. Anna Matulová 
• Mgr. Marie Ouborná 
• Ing. Mgr. Jana Štefaniková 
• Mgr. Petr Hermann 
• Tomáš Sarnovský 

 
Host: 

• Jana Počíková 
 
Omluveni: 

• Petra Pospíchalová 
• Roman Munčinský 

 
 

 
Jednání řídila: Ing. Anna Matulová 
 
Zapisovatel: Mgr. Marie Ouborná 
 
 
Program: 
 
1. Projednání možností umístění turistického ukazatele se všemi turistickými cíli ve městě 

na Mírovém náměstí. Jako host se komise cestovního ruchu zúčastnila paní Jana 

Počíková, památkářka státní památkové péče z odboru Školství, kultury, sportu a 

památkové péče.  

 

2. Diskuse 

 

3. Závěr 

 
 

Konec jednání: 18:00 hodin 

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

Zapsala: Mgr. Marie Ouborná 



 

1. Projednání možností umíst ění turistického ukazatele se všemi turistickými cíl i 

ve městě na Mírovém nám ěstí. Jako host se komise cestovního ruchu zú častnila 

paní Jana Po číková, památká řka státní památkové pé če z odboru Školství, 

kultury, sportu a památkové pé če. Téma turistického ukazatele vzešlo, jako 

jeden z podn ětů fóra - Desatero problém ů Litom ěřic (5.4.2017). 

 

Ing. Anna Matulová požádala paní Janu Počíkovou o vyjádření k umístění turistického 

ukazatele na Mírovém náměstí.  

Z vyjádření paní Počíkové vyplynulo, že by se spíše přikláněla k elektronické variantě. 

Také doporučila revizi umístění stávajícího turistického značení ve městě Litoměřice.  

 

2.  Diskuse 

Proběhla diskuse k vhodnosti rozmístění stávajícího turistického značení a také 

k velkému množství reklamních poutačů tzv. „Áček“. Dalším tématem bylo velké 

množství dopravního značení na Mírovém náměstí.  

Závěrečná diskuse byla věnována marketingu města po oznámení Ing. Matulové o 

ukončení činnosti příspěvkové organizace CCR Litoměřice k 31.12.2017.  

 

3. Závěr 

Členové komise cestovního ruchu se shodli na podání těchto podnětů:  

• Podnět k prověření vhodného rozmístění stávajícího turistického značení atraktivit 

města Litoměřice. Prověří  CCR ve spolupráce s odborem územního rozvoje. 

• K podání podnětu odboru územního rozvoje paní Janě Kuchařové (zábory, 

majetkový správce) k revizi reklamních poutačů tzv. „Áček“ v centru města cestou 

vedoucí odboru Ing. Venuše Brunclíkové.  

• Podnět k prověření potřebnosti velkého množství dopravního značení na Mírovém 

náměstí - projednat s odborem dopravy.  


