Komise cestovního ruchu a zaměstnanosti
Zápis ze dne 17.03. 2011, 17,00 h (MM Děčín)

Přítomni: Ing. Vlastimil Pažourek, Jiří Rynda, Hynek Plachý, Ing. Dalibor Voborský, MUDr.
Jiří Zeman
Hosté: Kateřina Majerová, Ing. Dagmar Floriánová, Ing. Jiří Šťastný, Ing. Jana Šubrtová

Program:
1. Informace o domluvě s německou stranou z města Pirny na společné prezentaci

(internet, propagační letáky)
2. Projednání návrhu projektu na ROP Severozápad

-18.3. konzultace podrobného záměru na centru regionálního rozvoje v Ústí nad
Labem
- 22.3. projednání podání žádosti v radě města , následně v zastupitelstvu
města (termín odevzdání plné žádost včetně příloh do 31.3.2011
Popis projektu
1) Střednědobé strategie cestovního ruchu pro Děčínsko
- SWOT analýza
- Služby – problém ubytovací kapacity ve městě

2) Systém zlepšení informací pro návštěvníky (Webové stránky s turistickými
informacemi pro návštěvníky Děčínska, výletník, regionální tiskovina pro širší
region).
3) Vznik informačního centra města pro návštěvníky města
4) Infrastruktura cestovního ruchu

5) Řízení projektu
Náměty
- Děčín – město mostů (tematický okruh)
- je třeba si uvědomit, co chce největší skupina turistů, jaká je poptávka, nemá smysl
investovat do omezeného okruhu zájmu turistů
- tematický leták

- lodní muzeum
- vzorový prezentační tematický leták – historie plavby, Děčín – město na řece,
propojení s dalšími možnosti CR
- naváděcí systém - vytipovat 10 nejzajímavějších míst Děčína a vytvořit pro ně
informační cedule, provázanost s turistickým webem
- bylo by možné do projektu zařadit marketingový průzkum? – ukázat měřitelnost –
průzkum by mohl být výchozí pro vznik strategie viz bod 1
- Ing. Pažourek dopracuje dle návrhů komise, následně bude vše zkonzultováno na
URR
3. Připomínky k webovým stránkám

– je možné vypustit z adresy mm ??
- výletník – koordinace, regionální disagn
- turistický portál zatím bude omezený pouze na Děčín, rozšíření na celý region až
z projektu

4. Informační centrum
- je zde možnost aspoň na sezonu vyřešit informační centrum, podpořit jej
- zahájit jednání s p. Mládkem (České dráhy), zda by nebylo možné „Íčko“ vytvořit
v budově ČD na hlavním nádraží
– vhodné místo - nádraží nebo Masarykovo náměstí

5. Další informace
- přístavní můstek pro osobní a rekreační lodě – již se řeší s Plavební správou
- magistrát prověřuje, zda se u dotace na osobní lodní dopravu nejedná o veřejnou
podporu

Ing. Vlastimil Pažourek, v. r.

Zapsala. R. Silvarová

