
Komise marketingu a komunikace 
 
Přítomen: Jan Šustr, Jaroslav Miklík, Luděk Lopour, Petr Staněk 
Omluven: Jiří Mühlfait, Michal Šimo, Filip Šustr 
 
Předseda komise Luděk Lopour:  

Navrhl zrušení, nebo pozastavení činnosti komise pro marketing a komunikaci. 
1. Město má marketingového pracovníka 
- souběh, dvojkolejnost projektů 
 
2. Nepřichází zadání z RM  
- náměty komise nejsou reflektovány 
 
3. Koruna Vysočiny - předseda komise není spokojen s prací Koruny Vysočiny 
 
Jaroslav Miklík sdělil členům komise, že již není zastupitelem. 

 
Petr Staněk: Komise může podávat podněty Radě města - komise ale pozbývá smysl vzhledem k zřízení pozice 

Marketingového referenta. 
 
 
Návrh usnesení: Členové komise navrhují zrušit komisi marketingu. Její činnost již není potřebná - vzhledem zřízení 

pozice marketingové referentky. 
 
(členové komise nakonec tento návrh neodhlasovali) 
 
Další diskuze: 
LL: Komisi chybí garant. Je nutné, aby někdo z radních byl garantem komise a docházel pravidelně na její schůzky.  

 
Následovala diskuze nad plánem činnosti pro rok 2017 a představení marketingové referentky. 
 
 
HOSTÉ: (členové komise jednohlasně schválili přítomnost hostů)  

 
Na komisi marketingu a komunikace byla přizvána pracovní skupina pro nemotorovou dopravu v otázce značení 
cyklostezek ve městě.  
 
Přítomni: Joshua Janů, Miloslav Sláma 

 
Komise rozvoje a životního prostředí vytvořila pracovní skupinu pro nemotorovou dopravu - Sláma, Černý, Janů. 
Zpracovaný materiál o cyklostezkách v ZR - technické prvky, propagace a marketing. 
Materiál je přílohou materiálu rady města. 
 
Miloslav Sláma představil připravený materiál komisi marketingu. Studie cyklotras a nemotorové dopravy. Na základě 

studie má vzniknout plán rozvoje cyklotras. 
 
Město přívětivé pro cyklistiku - propagace města a cestovního ruchu! 
 
Pracovní skupina bude usilovat o vytvoření cyklotrasy z Hamrů do Polničky. Tato trasa by se dala velmi dobře 
propagovat.  
 
Santiniho cyklotrasa - chybí propagace dálkových cyklotras.  
- je třeba vyznačit trasy - Hamry - Polnička - vodorovné i svislé značení 
 
Trasy by měly mít grafický manuál, název a logo. 
- komise marketingu by se mohla zabývat touto problematikou 
 
Dopravní záležitosti konzultovala pracovní skupina s Lubošem Koubkem - grafická značka nesmí být zaměnitelná se 
značkou dopravní. Je třeba spolupracovat s okolními obcemi. 
- vhodné by bylo zaznačit trasu již v letošním roce před sezonou - v červnu má být rada informována o aktuálním stavu. 
 
Edukační průvodce pro občany města.  
 
Cena značení je předpokládána kolem 100 000 korun, je třeba vyčlenit na tuto akci finance.  
Město bude usilovat o nějaký grant.  Předseda komise zdůraznil, že je třeba získat přesné zadání, následně je možné 
začít uvažovat o konkrétní ceně. 
Sláma: Cyklostezky je třeba udržovat a zanést do plánu údržby. (oks) 



 
Lopour:  Je třeba vědět, zda jsou pozemky vedle cyklostezek v majetku města.  

 
Starosta Hamrů je plánu propagace cyklostezek nakloněn, stejně tak starosta Polničky. 
 
Cyklostezka je označená dopravní značkou  cyklostezka. 
Cyklotrasa je značena žlutou cedulkou. Cyklotrasa může obsahovat několik cyklostezek - i na sebe nenavazujících. 
 
P. Sláma předá materiály pro komisi, ta se touto problematikou může zabývat na některém dalším zasedání. 
 
Je nutné vyhradit peníze pro marketing cyklotras - propojení obcí - Polička, Hamry.  
 
Odbor komunálních služeb musí zadat přesné zadání parametrů značení. Pan Sláma - vymyslel pracovní verzi značení 
cyklotras.  
 
Úkol: Zaslat materiál pana Slámy - všem členům KOMA - Adlerová, propojit se s odborem komunálních služeb 

 
https://sites.google.com/site/studiedopravyzdar/ 
Prozatím jsem dohledala pouze tento materiál, ale psala jsem dnes panu Slámovi o doplnění infa.  
 
Propojení stezky s projektem “Zelená páteř města” 
 
Cyklotrasa 6, 8 Km.  
Zakreslení v mapě - kopíruje řeku Sázavu 
 
Joshua Janů vznesl návrh pro komisi:  Je třeba propagovat trvalý pobyt - v ZR.  
Staň se Žďárákem i Ty - Uvítání ve Žďáře. Bylo by vhodné nějak osobně přivítat Žďáráky.  
 

 

Úkoly:  

1. Polepy na nádraží – zadáno komisi – musí padnout verdikt 26. 4. 2017 

2. Pracovní skupina pro nemotorovou dopravu – zahájení spolupráce v otázce propagace cyklotras 

3. Diskuze – nové logo MHD 

 

Příští setkání komise proběhne 26. dubna 2017 – v 16.00 v kanceláři vedení města. Sejdeme se před 

kanceláří mediální koordinátorky.  

https://sites.google.com/site/studiedopravyzdar/

