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Poskytnutí informací na základě žádosti o poskytnutí informace podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů 

 
Vážený pane P , 
 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje obdržel dne 31. 5. 2021 Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které žádáte o poskytnutí 
následujících informací: 

1. Sdělte, kolik počtů elektrokol bylo za čtyři roky přerozděleno zájemcům o výpůjčce a budoucí 
darovací smlouvě. 
2. Sdělte jmenovitě manažery, kteří určují, kde budou elektrokola přerozdělena a žebříček doporučení 
koho se to přesně týče a kterých turistických oblastí. 
3. Sdělte, zda „Ti“ (manažeři) na Jablunkovsku, vzhledem ke své znalosti dané oblasti a problematiky 
byli seznámení s problematikou v dané lokalitě u Penzionu Na Kamyncu, kde kraj nám brání v rozvoji 
regionálního cestovního ruchu, a zda Tito manažeři vznesli připomínky k radě kraje či zástupcům kraje. 
4. Sdělte, kolik zájemců o umístění elektrokol je vedeno k dnešnímu dni na vašem odboru regionálního 
rozvoje. 

5. Sdělte, jaký manuál používají manažeři turistických oblastí, jak pracují v dané oblasti a zda se 
zajímají o celkový stav regionálního cestovního ruchu. 
6. Ombudsman při šetření v kauze „svodidlo“ žádal zástupce kraje, aby přehodnotili svá stanoviska a 
doporučil to nejlepší, nejjednodušší a nejlevnější řešení, a to odstranění ocelových svodidel a tím 
propojit regionální cestovní ruch, proto žádáme sdělit, zda zástupci kraje se obraceli k Vašemu odboru 
pro konzultaci a stanoviska. Jestliže tomu tak bylo, tak sdělte, jaké informace jste zástupcům kraje 
poskytli. 

Na základě Vaší žádosti si Vám dovoluji zaslat informace k jednotlivým bodům: 

Ad 1. Za čtyři roky trvání projektu E-kola pro kraj bylo rozděleno 160 elektrokol do celkem 40 míst. Každý rok 
bylo vybráno 10 míst, která dostala do výpůjčky vždy 4 elektrokola. Výpůjčka byla s vybranými místy uzavřena 
na dobu 5 let. O projekt je v celém kraji velký zájem, v průběhu roku se sami hlásí zájemci, kteří by rádi kola 

do výpůjčky získali. Všechny zájemce přidáváme na seznam vytipovaných míst, který jsme sestavili za pomoci 
manažerů turistických oblastí. 
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Ad 2. V rámci přípravy zatím poslední veřejné zakázky na pořízení elektrokol jsme mimo jiné vycházeli ze 
zaslaných doporučení projektových manažerů 5 turistických oblastí. Zástupce turistické oblasti Ostravsko jsme 
vzhledem ke specifičnosti tohoto městského území neoslovovali.  
Turistické oblasti a projektoví manažeři: 
Těšínské Slezsko-Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z. s., projektový manažer Petr 
Kolčárek (nyní Ing. Michal Hekera), doporučení míst: Hotel Kempa, BOSPOR Bohumín, s.r.o., STARS Třinec, 
Penzion GRUNT – Řeka. 
Beskydy-Valašsko -  Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko, o.p.s., projektový manažer 
Monika Konvičná, doporučení míst: Autokemp Olešná, Penzion U námořníka – Hukvaldy, Ekofarma Menšík – 

Kunčice pod Ondřejníkem, Apartmány U Honzy – Čeladná, Autokemp Rico – Příbor, Hotel Čeladenka 
Jeseníky-Východ-Euroregion Praděd, projektový manažer Ing. Pavla Mullerová, doporučení místa: IC 
Rýmařov 
Poodří-Moravské Kravařsko-Destinační management turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko, o.p.s., 
projektový manažer Bc. Pavlína Ambrosch, doporučení míst: SAK Studénka, p. o., Městské kulturní centrum 
Bílovec p. o., Spálovský mlýn s.r.o., obec Bartošovice, obec Vražné. 
Opavské Slezsko-Turistická oblast Opavské Slezsko, z. s., projektový manažer Jan Černý, doporučení míst: 
Autokemp Budišov nad Budišovkou, Farma Klokočov (Františkův dvůr), Mlýn Vodníka Slámy, Muzeum Slezský 
venkov, Hlučínské jezero. 

V této souvislosti upozorňujeme, že seznamy míst, které jsme od manažerů turistických oblastí obdrželi, jsou 
brány jako doporučující. Při rozhodování o umístění elektrokol je brána v úvahu také proporcionalita rozmístění 
kol v rámci kraje, zkušenosti ze spolupráce s potencionálním výpůjčním místem, vstřícnost v rámci komunikace 
a další rozvojový potenciál dané oblasti. 
 

Ad. 3. Nedokážeme posoudit, zda byli manažeři na Jablunkovsku někým seznámeni s problematikou lokality u 
Penzionu Na Kamyncu. Připomínky nikdo z výše uvedených manažerů nevznesl.  
 

Ad. 4 V současné době krajský úřad eviduje 18 zájemců o umístění elektrokol v rámci projektu E-kola pro kraj, 

včetně Vás. 
 

Ad. 5 Spolupráce Moravskoslezského kraje a manažerů turistických oblastí probíhá na základě Strategie řízení 
cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji, každoročně aktualizovaného Akčního plánu rozvoje cestovního 
ruchu a také dílčích strategií a akčních plánů schvalovaných v daných turistických oblastech. Některé činnosti 
pak také vyplývají z uzavřených smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci 
dotačního programu Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí. S ohledem na výše 
uvedené je zřejmé, že se manažeři turistických oblastí o celkový stav turistického ruchu v dané oblasti zajímají, 
je to jedna z jejich hlavních činností. 
 

Ad. 6. Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu nebyl do Vámi uvedené „kauzy svodidlo“ zapojen, 
neproběhly žádné konzultace ani nebyla odborem vydána žádná stanoviska. 
 

V případě potřeby poskytnutí jakýchkoliv doplňujících informací se na nás neváhejte obrátit, celou problematiku 
s Vámi v případě zájmu rádi prodiskutujeme i osobně. 
 

S pozdravem 

 

Mgr. Martin Radvan, LL.M. 

vedoucí odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu 

 


