Zápis z jednání Komise cestovního ruchu ze dne 25.3.2015
Místo konání: zasedací místnost primátorky města
Přizvaní hosté:
p. Strnad – oddělení IT
pí Kudrnáčová – oddělení správy místních komunikací
Projednáno:
p. Strnad – prezentace nového turistického portálu www.idecin.cz, který byl spuštěn k 29. 3. 2015, cíl
– portál jako vizitka města, nasměrovat jej více na turistky nikoliv na obyvatele města, prezentace
mobilní aplikace, multimediální vizitky, propagace – „Slavnosti města 2015“, vstupenka Děčín –
www.vstupenkadecin.cz,
Natočeny video spoty o Děčíně – připravit CD (DVD) pro ubytovatele - budou používat k prezentaci ve
svých zařízeních, termín do 15. dubna
Pí Kudrnáčová – prezentace systému dopravního a turistického značení
Firma Wali CZ s.r.o. – je vlastníkem sytému, má pronajatá místa k umístění dopravního značení,
turistický systém značení lze měnit a doplňovat
-

ve věci dopravního značení naváže p. Štajner spolupráci s p. Ouzkým,
vložit infocentra (hl. nádraží, knihovna) do dopravního systému značení,
do turistického informačního systému vložit IC v knihovně - místo Masarykovo nám. – zajistí
oddělení cestovního ruchu,
nastavit spolupráci s p. Flieglem – Wali CZ ve věci příjezdových informačních tabulí.

Analýza turistického značení v Děčíně – pí Štechová, využít studenty UJEP, stávající stav poskytne paní
Kudrnáčová, e-mail: zuzana.kudrnacova@mmdecin.cz, tel. 604 210 272.
p. Weiss – připomínka ke skládačce „Tipy na cyklovýlety“, uvést odkaz na konkrétní mapu, kde lze
trasy najít, odkaz na cykloserver, případně doplnit jednoduchou ilustrační mapku.
Informační centrum Knihovna – připraví přehled turistických cílů v Děčíně a okolí, termín 21.4.2015.
p. Štajner – projednat podnět pí Štěbetákové (Hostel Děčín) a dalších ubytovatelů k prezentaci
Cyklokempu ve filmu Děčín – město turistických cílů, brožuře, trhacích mapách. Bude projednáno
s vedením oddělení kanceláře primátorky a cestovního ruchu (dle nového organizačního řádu
platného od 1.4.2015).
Téma na příští schůzku - termín konání úterý 21.4.2015 od 17 h v zasedací místnosti primátorky
-

Distribuce propagačních materiálů, prezentace webových stránek, dostatečná prezentace
kulturních akcí (Slavnosti města – 2015), spuštění portálu městské slavnosti,
Prostudovat Strategii města, připomínkovat: http://mmdecin.cz/zpravodajstvi/propodnikatele/item/764-decin-ma-zpracovanou-strategii-na-podporu-podnikani

SWOTka - Cestovní ruch http://mmdecin.cz/obcan/swot
Předpokládaný termín konání květnové komise – 27. 5. 2015 od 17 h, téma – Informační centra.
Zapsala dne 30.3.2015:
Zdeňka Václavková
Souhlasí:
Mgr. Hana Cermonová, v.r.
náměstkyně primátorky města

