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z 5. jednání Komise pro cestovní ruch a podporu podnikání Rady města Prostějova 
konané dne 13. 10. 2021 v 16:00 hodin v zasedací místnosti pod věží 

 
 
Přítomni: Ing. Marek Moudrý, Ing. Jaroslava Moskalová, Ing. Jiří Pospíšil, Ing. Jiří Švančar, 
Ing. arch. František Fröml, Ing. Tomáš Chalánek, Ing. Václav Šmíd, Ing. Vladimír Průša 
 
Omluveni: Helena Chalánková, Martin Šťastný, Ing. Bořek Nagy 
 
Neomluveni: Ing. Michal Juráček, Bc. Tomáš Weber, Ladislav Juhász, Ing. Jaromír Hruban 
 
Hosté: Mgr. František Jura, primátor Statutárního města Prostějov 
 
 
Program:  
 
1. Zahájení a schválení programu  
2. Informace k uvítacím cedulím 
3. Vizuální identita města 
4. Různé  
5. Závěr 
 
K jednotlivým bodům programu:  
 
1. Zahájení a schválení programu 
 
Předseda komise přivítal přítomné členy a hosta komise primátora Mgr. Juru. Následně 
zahájil samotné jednání komise dle schváleného programu. 
  
2. Informace k uvítacím cedulím 
 
Předseda komise informoval o průběhu soutěže pro studenty prostějovských středních škol  
a o doporučení odborné komise, které se týká zakomponování uvítacích cedulí                           
do jednotného vizuálního stylu Prostějova. Představil některé návrhy studentů.  
 
3. Vizuální identita Prostějova 
 
Předseda komise formou prezentace představil podstatu jednotné vizuální identity.                     
Na příkladech z praxe seznámil s různými postupy vybraných měst v České republice, 
přičemž se jako nejvhodnější jeví spolupráce s organizací Czechdesign.  
Proběhla diskuze na dané téma.  
Primátor kvitoval záměr pořízení jednotné vizuální identity. Zároveň komentoval neutěšený 
stav současných uvítacích cedulí.  Informoval členy komise o setkání s místními firmami, 
které organizovala Okresní hospodářská komora v Prostějově.  
 
Předseda komise navrhl k danému tématu přijmout usnesení a nechal hlasovat. 



 

 

 Komise pro cestovní ruch a podporu podnikání doporučuje Radě města 
Prostějova vytvoření jednotného vizuálního stylu pro Statutární město 
Prostějov, který dodá městu atraktivní image. Díky tomu se bude město svým 
obyvatelům, ale také turistům prezentovat jako moderní město k dobrému 
životu. Nová vizuální identita by měla podpořit hrdost místních občanů. 
Zároveň by však měla podpořit zvýšení turistického ruchu, který přispívá 
k prosperitě města. 

V hlasování se 8 členů komise vyslovilo pro usnesení, žádný přítomný nebyl proti a nezdržel 
se hlasování.  

 Komise pro cestovní ruch a podporu podnikání doporučuje Radě města 
Prostějova při tvorbě jednotného vizuálního stylu spolupracovat s organizací 
Czechdesign. 

V hlasování se 8 členů komise vyslovilo pro usnesení, žádný přítomný nebyl proti a nezdržel 
se hlasování.  

 
4. Různé 
 
Předseda navrhl přijmout usnesení k současnému stavu uvítacích cedulí a následně nechal 
hlasovat. 
 

 Komise pro cestovní ruch a podporu podnikání doporučuje Radě města 
Prostějova řešit neutěšený stav uvítacích cedulí tím, že je dočasně osadí 
fotografií prostějovské radnice.  

 
V hlasování se 8 členů komise vyslovilo pro usnesení, žádný přítomný nebyl proti a nezdržel 
se hlasování. 
 
5. Závěr 
 
Ing. Moudrý poděkoval členům komise a připomenul další termíny jednání komise, která 
proběhnou 10. 11. 2021 od 16.00 hod. na obvyklém místě, jednání bude věnováno převážně 
podnikatelským záměrům. Poslední letošní jednání proběhne 15. 12. v Národním domě, 
bude spojené s prohlídkou této památky. 
 
 
V Prostějově dne 14. 10. 2021 
 
Zapsala: Kateřina Kimlová, DiS., tajemnice komise 
Schválil: Ing. Marek Moudrý, předseda komise 
 
 
 
Rozdělovník: 

- členové komise 
- porada primátora 
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