Sdružení cestovního ruchu a propagace v Peci pod Sněžkou, o.s.
Pec pod Sněžkou 230, IČO: 22672494 DIČ: CZ22672494
Kontakt: tel.: +420 777 801 050, 728 502 738
e-mail: sdruzeni@pecpodsnezkou.cz, propagace@pecpodsnezkou.cz
http://www.pecpodsnezkou.cz

Zápis jednání rady Sdružení cestovního ruchu a propagace v Peci pod Sněžkou, z.s.
konané dne 7. 12. 2020 ve 13 hodin v Aparthotelu Svatý Vavřinec.
Přítomni: Jiří Matějů, Alan Tomášek, Michaela Boudová, Libor Pelikán, Filip Linek, Marek
Lešo, František Vambera, František Vaněk, Lenka Klimešová, Zina Plchová, Martin Venglář,
Jiří Martinec, Kateřina De Rijke, Marcela Špačková, Jiří Špetla
Program:
1. Karta hosta – aktuální slevy
2. Karta hosta – využití stávajícího systému
3. Nová DMO – aktuální informace
4. Obrazovka na infocentrum Veselý Výlet
5. Diskuze nad komunikací města v zimě 20/21
1.

Město Pec pod Sněžkou má domluvenou spolupráci se SkiResort Černá hora Pec ohledně slev
poskytovaných na Kartu hosta. V letáku bude v textu uvedeno „vzhledem k opatřením vlády si
vyhrazujeme právo zrušit slevu“.
Od 15 prosince bude v provozu dopravní terminál. Terminál by měl být zvýhodněný oproti
běžným parkovištím – je potřeba zaktualizovat informace v letáku.
Terminál: běžná cena 120 Kč/ s kartou hosta 70 Kč, venkovní parkoviště: běžná cena 240 Kč/
s kartou hosta 120 Kč
U terminálu budou zastavovat Skibusy (zruší se zastávka u Tetřívku). Taxikáři budou mít jednotnou
smluvní cenu na jízdy z terminálu do centra Pece pod Sněžkou.
Od léta 2021 budou na všech parkovištích instalovány platební automaty (i pro platbu kartou).
Vzhledem k aktuálním změnám bude v příštím roce náročnější dopravní situace:
- Prosinec 2020 – přesun překladiště autobusů z prostoru před pizzerií Anděl do dopravního
terminálu a vytvoření provizorní točnou
- Jaro 2021 – úprava prostranství před pizzerií Anděli (lavičky, zeleň)
- Léto 2021 - zkapacitnění parkoviště Bystřiny (zvýšení o 1 patro)
- Následně úprava parkoviště u Kapličky – změna na krátkodobé stání, rozšíření pěší zóny

2.

Jiří Matějů: probíhá jednání Jakuba Ruse se všemi obcemi a jsou odsouhlasená pravidla. Dále
probíhají jednání se SkiResortem a Feratelem (poskytovatel systému). Jediná změna oproti
předchozí situaci je změna termínu spuštění projektu vzhledem ke změnám v rozpočtech měst
v souvislosti s epidemií COVID a úpravám daňových systémů.
V příštím roce budeme tedy nadále pracovat s naším systémem Karty Hosta. Bude zajištěno
dostatečné množství nosičů KH (průběžná kontrola na MěÚ).
Libor Pelikán: do zpravodaje by měla být zařazena informace o tom, že se celý systém nové KH
bude časově odsouvat a další podrobnější info. Dle požadovaného prostoru bude zařazeno přímo
do zpravodaje nebo jako příloha.

3.

Viz. bod 2.

4.

Obrazovka by měla mít podobný charakter jako ostatní městské televize. Libor Pelikán se domluví
s Lenkou Klimešovou na technické specifikaci i konkrétním umístění.
Další nové televize budou umístěny do dopravního terminálu a k lanovce na Sněžku.
Pracovní skupina SCRP poptá ceny televizí a přednese návrhy na další schůzi SCRP.
Následně je potřeba odinstalovat LED infotabuli na IC Turista (jaro 2021).
Na IC Turista je nefunkční televize SiTour. SCRP sjedná nápravu u pana Bulína.

5.

Zina Plchová – SkiResort má mnoho variant jak fungovat, ale nemá možnost se podle něčeho
rozhodnout, co se bude v zimě dít nebo co a jak komunikovat. Pokud by neproběhly regulace ze
strany vlády, tak bude areál regulovat počty a fronty dle svého uvážení. Aktuální informace má
SKiResort v plánu rozesílat informačními emaily a sdílet na sociálních sítích.
Aktuálně SCRP informuje primárně o ostatních zimních aktivitách. SkiResort informuje o lyžování.
Stránky Pece pod Sněžkou budou informovat o aktivitách dle aktuálního otevření /zavření v rámci
vládních nařízeních.
Termín příští schůze rady SCRP nebyl stanoven. V návaznosti na individuální domluvu bude
rozeslán emailem.
V Peci pod Sněžkou 7. 12. 2020

zapsala: Mgr. Michaela Boudová

