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1. Úvod 
 
Město Přerov patří k významným centrům nejen na Střední Moravě. Je správním, investičním, 
podnikatelským, kulturním, vzdělávacím i sportovním centrem pro široký region. Patří také 
k významným dopravním uzlům, a to jak v silniční, tak i železniční dopravě. Pro podnikatelské subjekty 
je také vhodné začít využívat vojenské letiště, které se nachází v bezprostřední blízkosti města.  
 
Právě to dělá z Přerova významnou lokalitu pro investory. Ta stále vzrůstá s výstavbou D1, která 
povede územím, které je vytipované jak pro průmyslové zóny, tak také pro terminál kombinované 
dopravy. Již v současné době jsou zde alokovány významné přerovské firmy.  
 
S počátkem roku 2007 se otevřely městům, podnikům nebo dalším organizacím nové možnosti získání 
finančních prostředků z prostředků strukturálních fondů. Podporovány budou jak projekty na budování 
nové infrastruktury v obcích, tak také pro vybudování nebo modernizaci průmyslových ploch.  
 
Městům a investorům je tak dána šance získat finance jak pro potřebnou infrastrukturu, tak 
v některých případech pro výkup pozemků. Budou tak podporovány aktivity pro organizace zejména 
ze zpracovatelského průmyslu. Ten je zastoupen ve městě a jeho okolí již v současné době.  
 
Pro rozvoj investic je velkou výhodou vysokoškolské studium přímo ve městě a široká nabídka 
středoškolských oborů. Mezi současné trendy patří spolupráce škol s podnikateli, která vede k úpravě 
studijních oborů tak, aby absolventi mohli být k dispozici potřebám místních firem. Právě taková 
situace může být v brzké době i pro občany ve městě Přerov. Bohužel ale tomu může bránit fakt, že 
ve městě chybí podnikatelský inkubátor, který by mohl být významným prvkem pro rozvoj 
mikropodniků ve městě vč. rozvoje spolupráce malých a středních firem v regionu s novými investory. 
Není zde zatím žádný vědecko technologický park, ten se ale nachází v blízké Olomouci.  
 
S rostoucími možnostmi pro nové podniky bude vzrůstat také doprovodná nabídka služeb pro místní 
podnikatele.  
 
Na úvod všeho je ale nutné vytipovat vhodné pozemky a plochy, které jsou v souladu s územním 
plánem města vhodné pro alokaci podnikatelských subjektů. Právě to je cílem tohoto dokumentu. Ten 
popisuje vhodné pozemky vč. všech doporučení, výhod a nevýhod, které každá plocha má. Součástí 
jsou také finanční rozpočty a návrh na výběr vhodných ploch, na kterých je možno vybudovat plochy 
pro podnikatele.  
 
Na vytipovaných zónách pak budou zahájeny všechny práce vedoucí k tomu, aby mohla být podána 
žádost do strukturálních fondů EU.  
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2. Analýza města Přerova v oblasti podnikání, investic a 
zaměstnanosti   
 
Město Přerov jako druhé největší město Olomouckého kraje přirozeně patří k významných centrům 
nejen ve svém regionu. Vedle toho, že je charakterizováno jako průmyslovo-zemědělská oblast, je 
také strategické v oblasti dopravy silniční a železniční nebo v oblasti vzdělávání. Na území města se 
nachází celá řada podnikatelských subjektů, které napomáhají k rozvoji města a regionu jako celku. 
 
Cílem této kapitoly je ukázat město Přerov jako místo, které je vhodné pro vybudování průmyslové 
zóny nebo její obdoby. Ukazuje město Přerov jako místo, kde je dostatek podnikatelských subjektů, 
kteří jsou připraveni na spolupráci s novými potenciálními investory, je místem, kde se daří investicím 
a je také místem s dostatkem pracovní síly s vysokou kvalifikací. 
 
Mezi hlavní zdroje pro zpracování dokumentu patří zejména zdroje Magistrátu města Přerov, Profil 
Statutárního města Přerov (úvodní fáze při zpracování strategie města), Územní plán, Generel 
dopravy, web CzechInvestu, Ministerstva průmyslu a obchodu a dalších institucí v oblasti podnikání a 
investic, statistiky Českého statistického úřadu a Úřadu práce v Přerově. 
 
V textu jsou používány nejnovější informace, které mnohdy nejsou dostupné přímo za město, ale za 
větší celek, např. okres. Proto jsou v textu užívány tyto územní jednotky: 

- území města Přerov – vytyčeno katastrálním územím města Přerova a jeho místních částí jako 
územní jednotky NUTS V, 

- Přerov a okolí – region vymezeny souhrnem katastrálních území města Přerova a obcí 
spadajících do správního obvodu města Přerova jako obce s pověřeným obecním úřadem, 

- okres Přerov – území obcí spadajících pod NUTS IV Přerov 
 
Bližší údaje jsou součástí samostatného dokumentu „Profil města Přerova v oblasti podnikání, investic 
a zaměstnanosti“. 
 

2.1 Podnikání 
 
V Přerově bylo ke konci roku 2006 evidováno 12.632 podnikatelů. Téměř 90 % z nich jsou fyzické 
osoby, zbylých 10 % tvoří české a zahraniční právnické osoby a zahraniční fyzické osoby.  
 
V porovnání let 2006 a 2002 vzrostl počet podnikatelů na území města Přerov a v obcích ve správním 
obvodu obce s pověřeným obecním úřadem, o 2,74 %. Největší růst pak zaznamenaly české právnické 
osoby (13,95 %).  
 
Tab.č1: Vývoj počtu podnikatelů ve městě Přerov a okolí 

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 
Index 

2006/2002 
(v %) 

České fyzické osoby 11.131 11.361 11.265 11.203 11.318 101,68 
České právnické osoby 1.061 1.071 1.119 1.162 1.209 113,95 
Zahraniční fyzické osoby 95 100 110 120 96 101,05 
Zahraniční právnické osoby 8 9 10 8 9 112,50 
Podnikatelé celkem 12.295 12.541 12.504 12.493 12.632 102,74 

                      Zdroj: Živnostenský úřad Přerov, 2007 
 
V roce 2006 bylo vydáno 1.109 nových živnostenských oprávnění a zároveň bylo 476 živnostenských 
oprávnění zrušeno. 2.149 živnostenských oprávnění bylo pozastaveno. Všechny živnostenské listy jsou 
vedeny na Magistrátu města Přerova, odboru Obecní živnostenský úřad.  

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


Pasport podnikatelských ploch vhodných pro průmyslovou zónu / plochu ve statutárním 
městě Přerově              
Statutární město Přerov                                                                                     29. června 2007 
 

 4 

 
Od roku 2003 byl zaznamenán pokles vydaných nových oprávnění, v roce 2006 byl zaznamenán nový 
růst. Počet zrušených oprávnění má také klesající tendenci. Nejvyšší počet zrušených živnostenských 
oprávnění byl v roce 2004 (773). Hlavním důvodem mohou být zejména změny v legislativě v ČR. 
 
Při sledování počtu podnikatelů dojdeme k závěru, že na 1.000 obyvatel města Přerov a okolí připadá 
177 podnikatelů. Na město Přerov jako takové pak připadá na 1.000 obyvatel téměř 203 podnikatelů. 
Na 1 km2 pak připadá ve městě Přerov 164,1 podnikatelů, v oblasti Přerova a okolí pak 42,5 
podnikatelů.  
 
Ve srovnání s ostatními velkými městy v okolí dosahuje město Přerov podprůměrných hodnot. Při 
sledování počtu podnikatelů připadajících na 1.000 obyvatel je v krajském městě Olomouc hustota 
241,6 podnikatelů, nejvyšších hodnot v sousedních krajích pak dosahuje město Zlín (292,8 podnikatelů 
na 1.000 obyvatel). Údaje o stavu podnikatelů jsou z roku 2006.  
 
Trendy a vývoj v oblasti podnikání 
 
Oblast podnikání a inovací prochází neustálým vývojem. Mezi významné trendy v oblasti podnikání 
řadíme: 
- přesun zaměstnanců ze sektoru zemědělství a průmyslu do služeb na regionální úrovni, 
- vysoký počet pracujících ve městě Přerov v sektoru průmyslu, který stále vzrůstá, 
- rozvoj high-tech firem a inovací, 
- podpora rozvoje spolupráce mezi soukromým sektorem a vysokými školami / centry technologie, 
- přenos výsledků vědy a výzkumu do praxe, 
- zahraniční investice, 
- podpora a rozvoj nových oborů, 
- finance z Evropské unie pro malé a střední podniky, 
- rozvoj klastrů1 a pólu excelence2, 
- výměna zkušeností a informací, 
- trendy v zahraničí (týká se zejména exportu českých firem na zahraniční trhy), 
- politika státu, regionů a měst v oblasti podnikání, 
- využívání starých a poškozených ploch pro účely podnikání, 
- specializace firem a regionů, 
- příliv zaměstnanců z jiných regionů nebo států, 
- odliv kvalifikovaných pracovníků do jiných zemí z důvodu vyšší nabídky ceny práce,  
- růst cen, 
- nové materiály a technologie, 
- vliv realizace podnikání na životní prostředí a urbanizaci, 
- lokalizace významných firem a jejich dodavatelů (dodavatelské řetězce), 
- potenciál malých a středních firem. 
 
Základní ekonomické údaje 
 
V ukazateli HDP se podílí Olomoucký kraj na tvorbě HDP ČR z 4,9 %. HDP v roce 2005 dosáhlo v kraji 
144,8 mld. Kč, což představuje růst oproti roku 2004 (137,6 mld. Kč). V roce 2005 se tím řadil 
Olomoucký kraj na osmé místo. 
 
Na jednoho obyvatele kraje v roce 2005 připadalo HDP ve výši 7.609 EUR. Po Karlovarském kraji 
s 7.569 EUR je to vůbec nejnižší hodnota HDP na obyvatele u nás. Průměrná výše HDP na obyvatele 
v ČR činila v roce 2005 9.745 EUR, nejvyšší hodnoty na regionální úrovni byly dosaženy v Praze (více 
než 20.000 EUR). 

                                                
1 Klastr = územně koncentrovaná síť firem, specializovaných dodavatelů a institucí, jejichž kooperační vztahy mají potenciál ke 
zvýšení konkurenceschopnosti.  
2 Póly excelence = seskupení podnikatelských, výzkumných a dalších institucí, hlavním záměrem je výzkum a vývoj v oblasti 
špičkových technologií 
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Čerpání financí ze strukturálních fondů v oblasti podnikání 
 
V rámci operačního programu vyhlášeného v letech 2004 až 2006 bylo podnikatelům k dispozici 11 
programů, kde mohli získat podporu jak formou dotace, tak také formou zvýhodněného úvěru. Nejvíce 
úspěšných dotací (tj. se kterými byla uzavřená smlouva) získaly firmy z Moravskoslezského kraje (461) 
a Jihomoravského kraje (409). Nejméně žádosti bylo podpořeno v Karlovarském kraji. Olomoucký kraj 
je s 202 úspěšnými projekty na sedmém místě mezi 13 kraji (není zde započítávána Praha, na kterou 
se podpora v rámci OP Průmysl a podnikání nevztahovala). V rámci Olomouckého kraje byly žádosti 
podávány nejčastěji do programů Kredit (72), Start (68) a Rozvoj (60), nejvíce úspěšných žádosti bylo 
přijato v rámci programu Start (58). 
 

2.2 Investice 
 
Česká republika je velmi atraktivní destinací pro zahraniční i domácí kapitál. Přes 541,9 mld. Kč bylo 
investováno v období let 1993 a 2006 zahraničními a tuzemskými investory v České republice. 
Největšími investory jsou Německo (165 projektů), Česká republika (135), USA (105) a Japonsko (78).  
 
Z pohledu agentury Czechinvest bylo realizováno nejvíce projektů v Ústeckém kraji (130), 
Jihomoravském (112) a Moravskoslezském (104). V Olomouckém kraji bylo realizováno 45 projektů, 
což jej společně s Plzeňským krajem řadí na 6. místo. V mezikrajském srovnání je Olomoucký kraj 
žádoucí lokalitou pro investory tuzemské i zahraniční. V období let 1993 a 2006 bylo vytvořeno 
v Olomouckém kraji 9.557 nových pracovních míst a výše investic přesáhla 26,1 mld. Kč v rámci 45 
samostatných projektů na vybudování nových podnikatelských a investičních ploch. 
 
Významní investoři v kraji 
 
V letech 2004 až 2006 bylo realizováno v rámci Olomouckého kraje 24 projektů, z toho bylo              
10 českých investorů a 14 zahraničních, nejčastěji z Německa – 6x. Celková výše investic dosáhla      
4,6 mld. Kč a bylo vytvořeno 1.599 nových pracovních míst. Výše uvedená částka investic a počtu 
nových pracovních míst ale není konečná. Hlavním důvodem je skutečnost, že investoři nechtějí 
zveřejnit údaje týkající se nové výstavby a realizace svých projektů. 
 
Přímo ve městě Přerov byly realizovány 4 projekty, a to: 

- Agrofert holding (ČR) – 555,73 mil. Kč, 0 pracovních míst, rok 2005 
- Meopta – optik (ČR) – neuvedeno, 220 pracovních míst, rok 2006 
- Olympus Europe (Německo) – 64 mil. Kč, 82 pracovních míst, rok 2006 
- PRECHEZA (ČR) – 29,8 mil. Kč, 19 pracovních míst, rok 2004 

 
Průmyslové zóny v okolí Přerova 
 
Česká republika zaznamenala po roce 1989 boom v oblasti investic a tvorby nových průmyslových zón. 
Czechinvest podpořil v letech 1998 až 2005 založení 92 průmyslových zón v České republice, do nichž 
investovalo více než 350 společností, které dnes zaměstnávají přes 50 tisíc osob. 
 
V Olomouckém kraji se jedná o podporu zřízení těchto průmyslových zón: 
- Prostějov, 
- Litovel, 
- Uničov, 
- Šumperk, 
- Olomouc – 3 plochy, 
- Hranice, 
- Velká Bystřice. 
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Věděcko technická centra a další organizace 
 
Velice významným prvkem pro rozvoj podnikání a investic mohou být vědecko technologická centra. 
Žádné z nich se nenachází na katastru města Přerov. Nejbližší vědecko technologický park je zřízen 
v Olomouci. Vědecko technologický park Univerzity Palackého v Olomouci byl založen v roce 2000 jako 
Centrum pro inovaci a transfer technologií UP za finanční podpory vlády a prostředků programu Phare. 
Mezi hlavní aktivity patří rozvoj malého a středního podnikání, podpora high-tech oborů a realizace 
technologického transferu. Část VTP UP je vyhrazena pro vědecké a vývojové aktivity a služby. 
 
Jednou z možností pro začínající podnikatele, kteří mohou spolupracovat jak s výzkumnými a 
vzdělávacími institucemi, jsou také podnikatelské inkubátory. Jedná se o místo, kde je začínajícím 
podnikatelům umožněn start jejich podnikání za výhodných podmínek. Po pevně stanovenou dobu (1 
až 2 roky) je podnikatelským subjektům umožněno, aby čerpaly zvýhodněný pronájem a služby 
s pronájmem související. Po skončení stanovené doby pak podnikatel inkubátor opouští. Je již ale 
připraven na podmínky trhu a má zajištěnou svou klientelu. Obdobných institucí se začíná 
v podmínkách České republiky rozvíjet a působit stále více, ve městě Přerov, které je významnou 
jednotkou správní, investiční a podnikatelskou, ale podnikatelský inkubátor chybí. 
 
Mezi další organizace zabývající se podporou a rozvojem podnikání, rozvojem inovací a zvyšováním 
konkurenceschopnosti a kontrolou malých a středních podniků řadíme: 
-   Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 
-   Ministerstvo financí ČR, 
-   Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 
-   Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 
-   Czechinvest – s centrálou v Praze a regionální kanceláři v Olomouci, 
-   Českomoravská záruční a rozvojová banka – má zřízenou svou pobočku v Olomouci, 
-   Okresní hospodářská komora Přerov 
-   Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje, 
-   Magistrát města Přerov – zejména v oblasti rozvoje a investic, 
-   Úřad práce v Přerově, 
-   Finanční úřad v Přerově, 
-   Celní správa 
-   Okresní správa sociálního zabezpečení v Přerově, 
-   Technologické inovační centrum. 
 

2.3 Zaměstnanost 
 
Ke konci roku 2005 žilo ve městě Přerově 46.858 trvale bydlících obyvatel. Z porovnání počtu obyvatel 
města Přerova v období let 1991-2005 vyplývá, že počet obyvatel města od počátku 90. let neustále 
mírně klesá především v důsledku ekonomických změn ve společnosti. V roce 1991 žilo ve městě 
Přerov 50.986 obyvatel, v roce 2001 pak 48.901 obyvatel.  
 
V roce 2005 se podílely osoby v produktivním věku (15 – 59 let) téměř ze dvou třetin na celkovém 
počtu obyvatel. Zbylou část tvoří osoby v předproduktivním věku (do 14 let) a poproduktivním věku 
(60+ let). V roce 2005 žilo ve městě Přerov v poproduktivním věku 9.866 osob, v předproduktivním 
pak 6.368 osob. Věková struktura má tak regresivní charakter právě díky většímu počtu osob 
v poproduktivním věku nad předproduktivním. Počet osob v produktivním věku na celkovém počtu 
obyvatel mírně klesá, je patrný přesun do skupiny poproduktivního věku.  
 
Nejvyšší počet obyvatelstva pracuje stále v oblasti průmyslu, a to téměř 46 %. V porovnání let 1994 
až 2001 je patrný vysoký růst poměru osob pracujících v průmyslu vůči ostatním sektorům národního 
hospodářství. V roce 1994 pracovalo v tomto sektoru pouze 33,2 % osob. Naopak je patrný v tomto 
sledovaném období pokles osob pracujících v oblasti stavebnictví a obchodu.  
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Nezaměstnanost 
 
Na konci března 2007 bylo evidováno na Úřadě práce v Přerově 7.425 osob. Míra nezaměstnanosti tak 
činila v okrese Přerov 10 %. Ve srovnání s lednem roku 2005 se počet nezaměstnaných snížil o 2.146, 
tj. ze 13,4 na 10 %. Ve městě Přerov samotném je pak míra nezaměstnanosti vyšší než na okresní 
úrovni, v březnu 2007 činila 10,6 % a bez práce bylo 2.847 osob.  
 
Graf č.1: Vývoj nezaměstnanosti v okrese Přerov a ve městě Přerov od 1/2005 do 3/2007 (v %) 
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                                             Zdroj: Úřad práce v Přerově, 2007 
 
V okrese Přerov (stejně jako v jiných okresech ČR) je trendem vyšší nezaměstnanost žen. V některých 
měsících sledovaného období (tj. od ledna 2005 do března 2007) poklesla pod 50 %, kdy bylo 
v absolutním stavu více nezaměstnaných mužů než žen. Nezaměstnanost žen se tak pohybuje od       
47,5 % do 55 % na celkové počtu nezaměstnaných v období ledna 2005 a března 2007. Nejnižších 
hodnot (47,5 %) dosáhl počet nezaměstnaných žen na celku v lednu 2005, nejvyšší hodnoty byly 
dosaženy v srpnu 2005, bez práce bylo 55,04 % žen (z celkového počtu nezaměstnaných).  
 
Jednou ze skupin obyvatelstva, na kterou je soustředěn zájem a podpora, jsou absolventi škol a 
mladiství. I v této kategorii můžeme sledovat klesající charakter evidovaných osob. Výjimkou je období 
od července do září, kdy počet evidovaných osob vzrůstá vlivem ukončení studia na učilištích a 
středních a vysokých školách. V březnu 2007 se tato skupina podílena na celkovém počtu 
nezaměstnaných z 6,18 %. 
 
Průměrná délka evidence na Úřadě práce v okrese Přerov činí 27 měsíců, ve srovnání s lednem 2005 
vzrostla tato doba o 4,9 měsíce. Počet osob evidovaných déle než půl roku klesá, v březnu 2007 zde 
bylo evidováno 4.777, z toho 2.493 osob je evidováno po dobu delší než 24 měsíců.  
 
V březnu 2007 bylo evidováno 1.055 volných pracovních míst. Ve srovnání s lednem 2005 je nabídka 
volných míst téměř 4x vyšší. Nejvíce jsou vyžadovány profese prodavačů, pokladních, zedníků nebo 
montérů. Na jedno volné pracovní místo v březnu 2007 připadala 7 nezaměstnaných, ve srovnání 
s lednem 2005 se počet uchazečů snížil téměř 5x (32,3 uchazečů na jedno pracovní místo).  
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V oblasti aktivní politiky zaměstnanosti je podpora poskytována na 4 typy pracovních míst: 
- veřejně prospěšné práce (VPP) – časově omezené pracovní příležitosti spočívající zejména 
v údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací nebo jiných akcí ve 
prospěch obce, jsou vytvářeny zaměstnavatelem na nejvýše 12 po sobě jdoucích měsíců i opakovaně,  
- společenská účelná pracovní místa (SÚPM) – místa, která vytváří zaměstnavatel po dohodě 
s úřadem práce, obsazovány jsou osoby, pro které nelze nalézt další pracovní uplatnění,  
- samostatná výdělečná činnost (SVČ) – podnikatelská činnost, 
- místa pro ZPS v chráněných dílnách a pracovištích (ZPS). 
 
Nejčastější formou podpory je tvorba veřejně prospěšných míst. V rozmezí období leden 2005 až 
březen 2007 tak bylo v rámci okresu Přerov vytvořeno 454 míst. Nejvyšších hodnot bylo dosaženo ve 
druhém čtvrtletí 2006 (145) a druhém čtvrtletí 2005 (133). 
 
Školství 
 
Ve městě Přerov je nabídnuta široká škála studijních oborů na středních školách. Na školy v Přerově 
dojíždí nejen místní studenti, ale také z jiných měst a vesnic. Zřizovatelem středních škol je ve většině 
případů Olomoucký kraj, popř. se jedná o soukromé školy. Ve školním roce 2006/2007 bylo evidováno 
45 studijních oborů na 9 státních středních školách. Je zde také jedna soukromá střední škola, která 
nabízí cca. 150 svým studentům 3 obory, zejména v oblasti práva a podnikání. 
 
Je zde také zřízena Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. se sídlem na Palackého ulici č.19. 
305 studentům je zde k dispozici 5 programů.  
 
Ve městě Přerov se nenachází žádná veřejná vysoká škola ani univerzita. Je zde sídlo soukromé 
vysoké školy – Vysoká škola logistiky, o.p.s. Přerov.  Sídlo školy je na Palackého ulici č. 19. V současné 
době zde studuje 401 studentů ve 4 bakalářských oborech, a to: 

- Dopravní logistika, 
- Informační management, 
- Logistika cestovního ruchu, 
- Logistika služeb.  

 
Přímo ve městě je také zřízeno detašované pracoviště Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta 
aplikované informatiky zde napomáhá realizovat bakalářské studium v oboru Inženýrská informatika. 
V současné době navštěvuje obor 30 studentů. Pracoviště vysoké školy ze Zlína je zřízeno při Střední 
průmyslové škole.  
 

2.4 Infrastruktura 
 
Město Přerov je významným centrem pro silniční i železniční dopravu. Velkou výhodou je blízkost silnic 
první a druhé třídy spojující město Přerov s dalšími významnými centry nejen v regionu, ale také mimo 
něj.  
 
Silniční doprava 
 
Mezi nejvýznamnější komunikace procházející městem nebo v jeho blízkosti řadíme: 
 
- silnice první třídy: 
- I/47 ve směru z Vyškova přes Přerov do Ostravy 
- I/55 ve směru z Olomouce přes Přerov do Břeclavi 
 
- silnice druhé třídy: 
- II/150 ve směru ze Skalice nad Svitavou přes Prostějov a Přerov do Valašského Meziříčí 
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- II/434 ve směru z Bedihoště přes Přerov do Lipníku nad Bečvou 
- II/436 ve směru z Kojetína přes Přerov do Doloplaz 
 
Město zatím není napojeno na dálnici. Do budoucna je ale připravována výstavba dálnice D1. 
V současné době se již zpracovává dokumentace ke stavebnímu povolení a je vydáno územní 
rozhodnutí.  
 
Hlavním problém současné dopravy je zejména růst počtu vozidel a zvýšení frekvence dopravy. 
 
Železniční doprava 
 
Město Přerov leží na významných železničních koridorech spojujících Německo / Prahu se Slovenskem 
a Brno s Ostravou a Polskem. Město tak leží na významném evropském železničním uzlu. Celá řada 
vlaků ale město Přerov objíždí přípojkou z Prosenic na Dluhonice (jedná se zejména o vlaky ze směru 
Praha a Olomouc do Ostravy).  
 
Železniční tratě procházející městem Přerov: 

- trať č. 270 – Česká Třebová – Olomouc – Přerov – Ostrava – Bohumín, 
- trať č. 330 – Přerov – Hulín – Otrokovice – Staré Město u UH, 
- trať č. 300 – Přerov – Kojetín – Nezamyslice – Brno. 

 
Výše uvedené tratě jsou využívány jak pro osobní, tak i nákladní dopravu. 
 
Ostatní doprava 
 
V blízkosti města Přerov (cca 2 km jihozápadně od města) se nachází areál vojenského letiště 
v Bochoři. Je zde 2,6 km dlouhá ranvej. V současné době je letiště využíváno zejména pro Armádu ČR, 
v minimální míře také pro nevojenské účely. Armáda ČR chce areál opustit, o plochu letiště má zájem 
Olomoucký a Zlínský kraj a město Přerov. Další mezinárodní letiště jsou v Ostravě – Mošnově, Brně a 
Praze.  
 
Ve městě není provozovaná vodní doprava. 
 
Elektrická energie, plyn a teplo 
 
Město Přerov je zásobováno elektrickou energií z rozvodny R 110/22 kV Dluhonice, která je osazena 
transformátorovými jednotkami T 101 – 25 MVA, T 102 – 50MVA a T 103 – 25 MVA. Veškerá síť je 
spravována společností SME, a.s. Pro napájení odběratelské trafostanice 110 kV zásobující průmyslové 
areály Přerovské strojírny a Prechezu Přerov je v trafostanici Dluhonice vyčleněn vývod 110 kV. 
Z kapacitního hlediska jsou jejich potřeby elektrické energie zabezpečeny. 
 
Zásobovací plynovody pro Přerov jsou vedeny severně (DN 500) a východně (DN 200) od města. Na 
ně je napojena veškerá středotlaká a nízkotlaká plynovodní síť města. Tato síť je ve správě SMP, a.s., 
Ostrava, provozní oblast Olomouc. 
 
Zdroj tepla v Přerově je zajištěn teplárnou s parními kotli a kondenzační odběrovou turbínou, o 
dosažitelném tepelném výkonu 330 MWt a o celkovém elektrickém výkonu 41 MWe. Teplárna je 
vlastněna společností Dalkia Morava, a.s., Divize Přerov. Soustava centralizovaného zásobování teplem 
je budovaná postupně od roku 1945 a v současnosti ji tvoří tepelné napáječe s teplonosnými médii: 
vodní pára 2,0 MPa o teplotě 360°C, vodní pára 0,9 Mpa o teplotě 240°C, horká voda 130/70°C a 
horká voda 125/65°C.  
 
Vodovodní a kanalizační síť 
 
Provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě ve městě Přerově a jeho okolí jsou Vodovody a 
kanalizace Přerov, a.s. Hlavními zdroji pitné vody, které jsou v současnosti využívány, jsou zdroje v 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


Pasport podnikatelských ploch vhodných pro průmyslovou zónu / plochu ve statutárním 
městě Přerově              
Statutární město Přerov                                                                                     29. června 2007 
 

 10 

Troubkách – Tovačově (povrchový zdroj) a Ostravský oblastní vodovod. Akumulace vody je zajištěna 
pomocí vodojemu v Čekyni a vodojemu na Švédských šancích. Město Přerov má vybudovanou 
jednotnou kanalizaci zaústěnou na městskou čističku odpadních vod v Henčlově. Na tuto čističku jsou 
postupně připojovány místní části města. 
 
Mezi pět největších odběratelů vody ve městě Přerov patří: 

- Stavební bytové družstvo Přerov                       495.094 m3 
- Teplo Přerov, a.s.                                            394.822 m3 
- Pivovar Zubr, a.s.                                            179.282 m3 
- Domovní správa města Přerova                         160.445 m3 
- Meopta - optika, s.r.o.                                      111.043 m3 

 
Množství vody, které je spotřebováno v průmyslu, se každým rokem snižuje. V roce 2002 spotřebovaly 
firmy v oblasti průmyslu 707 tis. m3 vody, v roce 2005 to bylo jen 572,8 tis. m3. 
 
Mezi významné firmy, které jsou považovány za znečišťovatele vody, jsou zejména Meopta – optika, 
s.r.o., PRECHEZA, a.s., Přerovské jatky, s.r.o. nebo KAZETO, spol. s r.o. 
 
Telekomunikační síť 
 
Na území města Přerova se nachází telekomunikační sítě několika vlastníků: 
- Teléfonica O2 Czech Republic, a.s., 
- T-Mobile Czech Republic, a.s., 
- Vodafone Czech Republic, a.s., 
- Radiokomunikace, a.s. (České radiokomunikace), 
- GTS Novera, a.s., 
- RWE Transgas, a.s., 
- Kabelová televize Přerov, a.s., 
- ČD, a.s. Telematika O.Z., 
- Vojenská ubytovací a stavební správa (VUSS), 
- Policie ČR. 
 
Území je v dostatečné míře pokryto signálech všech tří mobilních operátořů, tj. T-Mobile, Vodafone i 
Teléfonica. Na daném území jsou také vedeny optické dálkové kabely na trasách Olomouc – Přerov, 
Přerov – Vlkoš, Hranice – Přerov, Přerov – Dřevohostice a Přerov – Píkovice. 
 
Vzhledem k současnému a především budoucímu stupni rozvoje telekomunikací lze předpokládat 
posilování dálkové optické sítě ve stávajících, již vybudovaných trasách. Síť optických dálkových 
kabelů bude postupně dále zahušťována a postupně bude nahrazovat síť metalických dálkových 
kabelů. 
 
Na území města je také široká nabídka poskytovatelů internetových služeb. Mezi hlavní poskytovatele 
se řadí nejen Kabelová televize Přerov,a.s., Teléfonica, UPC a místní menší provozovatelé. 
 
Další služby 
 
Mezi další služby poskytované jak podnikatelům, tak investorům patří zejména: 
- právní poradenství, 
- ekonomické poradenství, 
- poradenství v oblasti grantů EU, 
- personální poradenství, 
- finanční poradenství – vedené bankami a peněžními ústavy a organizacemi zajišťujícími jiné formy  
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  financování (venture kapitálové fondy3, business angels4, atd.), 
- poradenství poskytované úřady práce, 
- vedení projektů realizovaných z fondů EU – od poradenských a konzultačních firem, 
- doprava a logistika, 
- podnikatelské inkubátory, 
- rozvoj spin-off5 a start-ups6 firem v podmínkách ČR, 
- ostatní služby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
3 venture kapitál fond = právnická osoba, která disponuje větším množstvím finančních prostředků, která vkládá do firem 
(většinou high tech obory) za účelem budoucího prodeje, jedná se většinou o minoritní vklad do jmění organizace, více na 
www.cvca.cz  
4 business angels = fyzické osoby investující do společností na stejné bázi jako venture kapitálové fondy, investice dosahují 
malého rozsahu (1-5 mil. Kč), v ČR působí 4 sítě business angel 
5 spin-off = organizace vytvořená z části jiné organizace 
6 start-ups = začínající podnikatel / organizace 
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3. Vybrané lokality pro průmyslovou zónu  
 
Město Přerov má zpracovaný územní plán, který je východiskem pro realizaci podnikatelské i občanské 
výstavby na území města samotného. Tento územní plán je v současné době aktualizován. V souladu 
s touto aktualizací vydala Rada města Přerova nařízení, podle kterého jsou zastaveny všechny změny 
v územně plánovací dokumentaci města. Případné změny tak směřují do obsahu nově aktualizovaného 
plánu.  
 
Pro umístění nových ploch pro průmyslovou výrobu se nejlépe jeví jižní a západní část města. 
Důvodem je skutečnost, že již dnes jsou zde areály významných podniků působících ve městě (např. 
Precheza, Dalkia, Strojírny).  
 
Mezi přínosy dané lokality patří: 

- lokalizace významných průmyslových podniků, 
- velké samostatné plochy pro umístění nových podnikatelských celků, 
- lokalita se nachází v místě, kde bude vystavěna dálnice D1, která umožní dobré napojení na 

silniční tahy ve směru Olomouc, Brno, Praha a Německo nebo Rakousko, 
- blízkost železnice umožňující napojení pomocí vlečky přímo do areálu nově vybudovaného 

podniku, 
- lokalita je vzdálena několik kilometrů od letiště v Přerově, které je uvažováno jako místo pro 

veřejné i podnikatelské účely po opuštění areálu Armádou ČR (letiště je využíváno pro veřejné 
lety již v současné době), 

- místo je situováno v jihozápadní části města a je mimo obydlenou oblast, 
- dobrý stav životního prostředí lokality, 
- pro novou firmu je k dispozici kvalifikovaná pracovní síla, 
- je uvažováno o zřízení podnikatelského inkubátoru, který může spolupracovat s novými 

podnikateli, 
- v blízkosti je vědecko technologický a výzkumný park v Olomouci (při Univerzitě Palackého). 

 
Mezi nevýhody lokalit, které jsou vytipovány, definujeme tyto: 

- nevyjasněné vztahy mezi majiteli – v některých případech je velké množství majitelů, což 
může brzdit výkup pozemků, 

- chybí investor, pro kterého by se pozemky přímo připravily, 
- výkup pozemku ze strany města je neuznatelným nákladem, což může prodražit realizaci a 

návratnost akce. 
 
Pro účely dalšího postupu prací na výběru vhodných lokalit pro umístění průmyslové zóny / plochy 
s možností žádosti v rámci programu Nemovitosti, který je součástí Operačního programu Podnikání a 
Inovace, byly vytipovány následující lokality: 
 

1. Terminál kombinované dopravy a veřejné logistické centrum 
 
- plocha je určena pro vybudování terminálu kombinované dopravy a veřejného logistického 

centra 
- pozemek se nachází ve správním území dvou obcí – Přerov (z větší části) a Bochoř 
- přímo kolem uvažovaného logistického centra bude procházet dálnice D1 
- terminál kombinované dopravy leží v sousedství pravého přednádraží železniční stanice Přerov 

(nákladního nádraží) s možností vybudování železniční vlečky 
- celková plocha je přes 100 hektarů 

 
2. PZ Přerov VI - Újezdec 
 
- rozloha plochy činí 9,96 ha 
- nachází se na jižní straně města Přerov 
- vlastníkem pozemku je Statutární město Přerov 
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- jedná se o pozemek se svažitým terénem, který by vyžadoval krajinné zásahy při přípravě, 
zejména co se srovnávání terénu týče 

- Zastupitelstvo města Přerova rozhodlo o pořízení změny územního a regulačního plánu na 
návrhové plochy pro zástavbu rodinnými domy 

- protože lze předpokládat schválení změny územního a regulačního plánu, bude tato lokalita 
vyřazena z dalšího posuzování a hodnocení i přes to, že se jedná o jediný pozemek, který je 
plně vlastněn městem a zřízení průmyslové plochy by proto v tomto případě mohlo být 
nejrychlejší 

- důvodem pro neúspěch se zřízením zóny může být zejména pro svažitý terén pozemku a 
nedokončená komplexní pozemková úprava 

 
3. Areál Kasáren Želatovská 

 
- provozovatelem areálu je Armáda ČR, která by měla lokalitu opustit přibližně v roce 2008, 

vlastníkem je Česká republika prostřednictvím Ministerstva obrany 
- vedle pozemků se zde nachází i budovy, které bude Armáda postupně opuštět a které budou 

nevyužívané (brownfieldy) 
- nachází se zde celá řada budov, které lze použít nejen pro umístění podnikatelských aktivit, 

ale např. také pro podnikatelský inkubátor 
- lokalita se nachází na východním okraji města, nedaleko areálu společnosti Meopta – optika, 

s.r.o. 
 

4. U Prechezy 
 
- lokalita se nachází v bezprostřední blízkosti společnosti PRECHEZA 
- tato společnosti o pozemky jeví zájem z důvodu rozšiřování svých podnikatelských aktivit 
- rozloha plochy je cca 21 ha, pozemek má tvar trojúhelníku 

 
5. Kojetínská ulice – Za Technoplynem (stávající zahrádkářská kolonie) 
 
- plocha je určena pro podnikatelské účely 
- velké množství vlastníků – stávající zahrady s chatkami 
- celková rozloha areálu je přes 2 hektarů 
- pozemky bezprostředně sousedí s lokalitou uvažovanou jako Terminál kombinované dopravy a 

Veřejné logistické centrum 
 

6. Padělky od Lověšic – stávající zahrádkářská kolonie 
 
- jedná se o pozemky, které jsou určeny pro podnikání a občanskou vybavenost 
- přípustná v oblasti podnikání je lehká výroba 
- nevýhodou je velké množství vlastníků pozemků, což může bránit ve výkupu pozemků ze 

strany města 
- nachází se zde vedle zahrádkářské společnosti také sběrna surovin 
- kolem areálu prochází silnice (I/55) i železnice  

 
7. Rybníky – stávající zahrádkářská kolonie 
 
- jedná se o pozemky, které jsou rozděleny na dvě části, a to silnicí III/01857 
- pozemky lze využít pro služby, lehkou výrobu nebo řemesla 
- nachází se na západní straně města, v blízkosti budoucí dálnice D1 (MÚK Předmostí) 

 
8. U Újezdce (U montáží) 

 
- lokalita se nachází v sousedství areálu Montáže Přerov, a.s., přímo u pozemku určeného dle 

územního plánu jako průmyslová zóna Přerov VI – Újezdec, která má být zrušena 
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- první část plochy je situována mezi pozemky patřící České poště a ČSAD a druhá část za 
areálem Montáží 

- terén je mírně svažitý u první části pozemku stejně jako v případě průmyslové zóny Přerov VI 
- Újezdec 

- vlastníky jsou soukromé osoby  
- výměra použitelné plochy obou částí je 8,5  ha 

 
9. Generála Štefánika 

 
- lokalita je situovaná v bezprostřední blízkosti silnice I/55, železnice je také v blízkém dosahu 
- vlastníky jsou většinou soukromé firmy, město zde vlastní 17 % pozemků 
 
10. Pod Strojírnami 

 
- jedná se o pozemek, který je v současné době využíván pro zemědělské aktivity, 
- většina území se lokalizovaná na území obce Bochoř 
- není tedy s danou lokalitou dále uvažováno při dalším popisu 

 
11. U dálnice 

 
- tato lokalita je situována přímo u nově budované dálnice, 
- bude k dispozici po jejím ukončení 
- jedná se o strategickou lokalitu rozvoje města v oblasti zaměstnanosti a podnikání 
 

Pro výše uvedené lokality budou vypracovány pasportizační listy vč. rozpočtu nákladů na vybudování a 
zprovoznění plochy.  
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Obr.č.1: Mapa vhodných průmyslových ploch ve městě Přerov 
 

                                                                               Zdroj: Magistrát města Přerova, odbor rozvoje 
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Výhody a nevýhody jednotlivých typů ploch: 
 
BROWNFIELD 
Výhody: 
 
Nižší cena, možnost 
pronájmu 
 
Snadnější přestěhování 

Nevýhody: 
 
Špatná image budovy 
 
Potřeba rekonstrukce 
 
Skryté závady  
 
Odstranění ekologických 
zátěží 

 
GREENFIELD A STAVBA NA ZAKÁZKU 
Výhody: 
 
Řešení na míru 
 
Bez ekologických zátěží 
 
 

Nevýhody: 
 
Dlouhá doba pro spuštění 
výroby 
 
Vysoké náklady na 
investice 

 
SPEKULATIVNĚ VYSTAVENÉ PLOCHY 
Výhody: 
 
Okamžité nastěhování 
 
Nejrychleji možné 
spuštění výroby 
 
Větší pravděpodobnost 
pronájmu 

Nevýhody: 
 
Nemůže dokonale 
vyhovět potřebám 
 
Nemusí delší dobu 
nalézt vhodného 
investora 

 

 

4. Východiska pro zřízení průmyslové zóny 
 
Tato kapitola je zaměřena na východiska, která povedou v konečné fázi k vypracování projektové 
žádosti v rámci operačních programů financovaných ze strukturálních fondů. 
 
Základním prvkem přístupu města Přerova je skutečnost, že průmyslová nebo investiční zóna je 
důležitým nástrojem podpory investiční aktivity na svém území – ale ne jediným. Zájem města je 
směřován zejména tak, aby investice, které do města poplynou, byly udržitelné a trvalé. Mohou tak 
vytvořit podmínky pro nové investice a rozvoj města a posílení efektu Přerova jako pólu růstu. Dalším 
důležitým a významným prvkem je také tvorba nových pracovních příležitostí a rozvoj stávajících 
pracovních míst v malých a středních podnicích. 
 
Investiční zóny jako důležité prvky infrastruktury pro podporu podnikání jsou hodnoceny v návaznosti 
na další infrastrukturu a služby, které město a další subjekty na jeho území poskytují.  
 
Typologie průmyslových ploch 
 

 brownfieldy a greenfieldy 
 
Nejčastější členění průmyslových ploch je na 
plochy typu brownfield a greenfield. Greenfield 
neboli výstavba na zelené louce je typ 
investice, při němž dochází k výstavbě nové 
haly nebo budovy na daném pozemku (v dané 
lokalitě). Oproti tomu investice typu brownfield 
představuje rekonstrukce stávajících výrobních 
nebo skladovacích hal a dalších budov pro 
účely investora.  
 

 dle investora 
 
Dalším členění je podle investora. Zde 
rozlišujeme průmyslové zóny 

- privátní – tuto zónu rozvíjí soukromá 
firma nebo developer, který zde pak 
pozemky prodává nebo pronajímá 
dalším investorům, tyto plochy jsou 
budované přímo pro konkrétního 
investora nebo spekulativně, 

- veřejné – hlavním investorem jsou 
města a obce, které poskytnou 
pozemky pro příchod investorů 

- smíšené – jedná se průmyslové zóny, 
při jejichž založení dochází 
k partnerství mezi veřejným a 
privátním sektorem (PPP). 

 
 průmyslová zóna vs. 

logistické a skladovací centrum 
 
V současné době je trendem vedle průmyslových zón (výrobních areálů) budovat také skladovací a 
logistické centra. Ty jsou většinou v dnešní době budované jak v blízkosti průmyslových zón (nebo 
jsou někdy i jejich součástí), tak u významných dopravních uzlů (letiště, dálnice, železnice).  
 

 prodejní a nájemní plochy 
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 spekulativní výstavba a stavba na zakázku 

 
Mnoho developerů a dalších subjektů v dnešní době počítá s tím, že pro snížení časů pro stěhování 
investora je vhodné vystavět haly – jedná se pak o spekulativní výstavbu. Velkou nevýhodou ale může 
být fakt, že organizace nemusí nalézt investora v delším časovém úseku, popř. že plochy nebudou 
odpovídat poptávce. Proto další variantou jsou výstavní haly a plochy budované na zakázku pro 
přímého investora.  
 
Kapacity lokalit v kraji, dopravní dostupnost a infrastruktura  
 
Česká republika zaznamenala po roce 1989 boom v oblasti investic a tvorby nových průmyslových zón. 
Czechinvest podpořil v letech 1998 až 2005 založení 92 průmyslových zón v České republice, do nichž 
investovalo více než 350 společností, které dnes zaměstnávají přes 50 tisíc osob. 
 
V Olomouckém kraji se jedná o podporu zřízení průmyslových zón, které jsou uvedeny v následující 
tabulce. 
 
Tab.č.2: Průmyslové plochy v Olomouckém kraji 

Název Velikost území 
(v ha) 

Výše dotace                    
(v tis. Kč) 

Rok poskytnutí 
podpory 

Olomouc - Holice, Keplerova 10,25 14.400 1999,2000 
Olomouc - Šlechtitelů 16,80 Převod z 

Pozemkového fondu 
2002 

Olomouc - Příkopy 44,87 Převod z 
Pozemkového fondu 

2002,2003 

Uničov  30,40 30.375 1999,2000,2001,2002 
Litovel 0,29 Převod z 

Pozemkového fondu 
2001 

Hranice  52,80 98.074 2000,2001 
Šumperk 13,40 9.000 1999,2000 
Velká Bystřice - U makra 1,56 Převod z 

Pozemkového fondu 
2004 

                         Zdroj: CzechInvest, 2007 
 
V současné době zaznamenává rozvoj průmyslových a obdobných ploch krajské město Olomouc. To 
se proto rozhoduje, že pro nové investiční zóny bude sloužit také zemědělská půda. Přínos pro město 
Přerov tak může být zejména v oblasti budování terminálu kombinované dopravy a logistického 
centra, které zatím v regionu chybí a které může být významné díky postavení Přerova v oblasti 
dopravy a podnikání. Zóna v Hranicích představovala významný boom, ale aktivity firmy byly 
postupem utlumeny a proto je v regionu stále mezera po nových vhodných investorech.  
 
Pro budoucí aktivity je také důležitý fakt, že město bude ležet u dálnice D1, ta bude procházet kolem 
lokality určené pro terminál kombinované dopravy a veřejného logistického centra. Právě to, že zde 
bude dálnice, dělá městu konkurenční výhodu v porovnání s ostatními městy. Vedle toho přispívá také 
skutečnost, že na jihozápadní straně města je situováno letiště a že město je již v dnešní době 
významným centrem pro železniční dopravu.  
 
V letech 2004 až 2006 bylo realizováno v rámci Olomouckého kraje 24 projektů, z toho bylo              
10 českých investorů a 14 zahraničních, nejčastěji z Německa – 6x. Celková výše investic dosáhla      
4,6 mld. Kč a bylo vytvořeno 1.599 nových pracovních míst. Výše uvedená částka investic a počtu 
nových pracovních míst ale není konečná. Hlavním důvodem je skutečnost, že investoři nechtějí 
zveřejnit údaje týkající se nové výstavby a realizace svých projektů. 
 
Přímo ve městě Přerov byly realizovány 4 projekty. Bližší informace o projektech z let 2004 až 2006 
jsou součástí Profilu města Přerova v oblasti podnikání, investic a zaměstnanosti a také kapitoly 2 
tohoto dokumentu.  
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Přehled základních pojmů 
 
Brownfield – nemovitost, která 
není efektivně využívaná, je 
zanedbaná a ohrožuje životní 
prostředí 
 
Dotace – peněžní prostředky 
sloužící jako prostředek pro uhrazení 
části uznatelných nákladů z realizace 
projektu 
 
Greenfield – zelená louka, 
nezastavěný pozemek 
 
Komerční projekt – projekt, kdy 
investor buduje plochu za účelem 
pronájmu, prostor není určen přímo 
pro jeho potřebu (příklad: město 
vybuduje plochu, kterou pak 
pronajme zájemci) 
 
Nekomerční projekt – projekt, kdy 
investor realizuje projekt pro svou 
potřebu 
 
Podnikatelská nemovitost – 
pozemek nebo nemovitost vč. 
infrastruktury, která je určena pro 
podnikání, zahrnuje jak zóny, tak 
objekty 
 
Podnikatelská zóna – ucelená 
zastavitelná plocha, na kterou lze 
umístit objekty 
 
Podnikatelský objekt – výrobní 
haly, administrativní budovy, atd. 
 
Rozvojová společnost – právnická 
osoba nebo společnost s majoritním 
podílem obce, jejíž hlavní náplní 
bude realizaci pronájmu nebo 
prodeje a dalších návazných služeb v 
zóně 
 
Uživatel nemovitosti – 
podnikatelský subjekt, který spadá 
do zpracovatelského průmyslu nebo 
oblasti strategických služeb 
 
Vhodný žadatel – subjekt, který 
bude příjemce dotace 
 

 
Infrastruktura na podporu podnikání 
 
Ve městě Přerově chybí v současné době inkubátor, který je určen pro malé podniky v etapě zahájení 
činnosti. Není zde zřízeno ani vědecko technologické centrum, nejbližší se nachází z Olomouci (je 
zřízeno při Univerzitě Palackého). Výzkum a vývoj je také 
zajištěn službami vědecko technologického centra, ale 
výzkum a vývoj je také realizován samostatně velkými 
společnostmi ve městě (PRECHEZA, Meopta – optika nebo 
Přerovské strojírny). Právě aktivity vedoucí k rozvoji 
spolupráce vědy a výzkumy budou podporovány ze 
strukturálních fondů.  
 
Velkou výhodou je ale možnost zřídit ve městě terminál 
kombinované dopravy a veřejné logistické centrum. Zde je 
uvažováno od dvou variantách pro projekt vybudování 
terminálu kombinované dopravy: 

- zelená varianta – odbočení je navrženo z pravého 
přednádraží železniční stanice Přerov, z krajní 
koleje PRECHEZY tak, aby byl zajištěn minimální 
zásah do stávajícího kolejiště a jeho obsluhy 

- červená varianta – zde je navržena výtažná kolej 
za využití stávající traťové koleje Brno – Přerov.  

 
V obou případech je pak uvažováno o napojení na dálnici 
D1 a možnosti využití letiště ve městě. Právě potenciál 
letiště je také významným prvkem, který může napomoci 
k rozvoji města a přílivu investorů. Hlavním důvodem je 
skutečnost, že letiště má potenciál ve využití na kargo. 
 
Velice významným prvkem je také vzdělávací 
infrastruktura, která zahrnuje soustavu středního školství 
v návaznosti na vysokoškolské studium (popř. vyšší 
odborné školství). Ve městě je zřízena jak soukromá škola 
(oblast logistiky), tak také je zde detašované pracoviště 
Univerzity Tomáše Bati ze Zlína. Na místní vyšší odborné 
škole je studentům nabídnuto 5 studijních oborů.  
 
Město může také nabídnout kvalifikovanou pracovní sílu. 
Pro rozvoj podnikatelského sektoru (a zvýšení kvalifikace 
zaměstnanců firem) zde ale v současné době chybí školící 
centrum.  
 
Zdroje vhodné pro financování aktivit budování 
průmyslových ploch 
 
Již nyní je patrné, že vhodným programem pro vybudování 
průmyslové plochy nebo zóny, je program podpory 
Nemovitosti. Ten bude podle dostupných informací 
vyhlášen nejdříve v říjnu 2007. Mezi základní požadavky 
programu patří: 
 

- vhodným žadatelem jsou podniky bez rozdílu 
velikosti a obce 

- řídícím orgánem programu je Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 
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Rozhodovací proces investorů 
 
Počáteční fáze – výběr země: 
Hospodářská situace – politická stabilita – 
daňová legislativa – velikost a růst trhu – 
geografická poloha – průmyslová tradice – 
současný stav průmyslu – kvalifikace pracovní 
síly – dopravní infrastruktura – přírodní bohatství 
– zdroje pro výzkum a vývoj – náklady na 
podnikání – životní standard – investiční pobídky 
 
Fáze 2 – výběr regionu nebo města: 
Dostupnost vhodných nemovitostí – technická 
infrastruktura – dostupnost a produktivita 
pracovní síly – ceny nemovitostí a služeb – 
podpora místních úřadů – kvalita komunikace a 
rychlost reakce – dostupnost a kvalita místních 
subdodavatelů – podnikatelská infrastruktura – 
kvalita života 
 
Závěrečná fáze – konečná lokalizace: 
Oblast 1 - Informace z předchozích fází, jejich 
třídění a vyhodnocení 
Oblast 2 – finální vyhodnocení informaci, 
(ne)rozhodnutí o alokaci  

- implementujícím orgánem je národní agentura CzechInvest 
- pro předložení projektu je nutné předložit projektovou žádost vč. příloh ve dvou etapách 

a. Registrační žádost – obsahuje základní informace o žadateli a stručný popis projektu 
b. Plná žádost – po přijetí Registrační žádosti je nutné do 30 – 60 dnů předložit Plnou 

žádost, která obsahuje již detailní popis projektu vč. doplnění nutných příloh 
- vyhlášení výzvy je naplánováno na říjen 2007, jedná se o příjem Registračních žádostí 
- subjekty mohou získat dotaci formou nevratné finanční pomoci 
- podporovány budou projekty budování ploch pro zpracovatelský průmysl, ten bude muset být 

v dané lokalitě zajištěn po dobu 5 let po ukončení podpory 
- výše dotace je stanovena od 1 do 500 mil. Kč 
- minimální limity pro novou zónu jsou 2 hektary, popř. 500 m2 v případě budov 
- mezi uznatelné náklady projektu patří 

a. projektová dokumentace – může být i samostatný projekt 
b. výkup pozemků – týká se pouze těch subjektů, které budou plochu využívat pro svou 

potřebu, v jiných případech je tento náklad považovaný za neuznatelný 
c. budování doprovodné infrastruktury – dopravní a technické 

- je také stanoven limit, který udává, že všechny náklady nesmí překročit 300 Kč/m2, v této 
ceně jsou započítané všechny náklady vedoucí ke zřízení, např. výkup pozemků, zpracování 
dokumentace nebo vybudování infrastruktury 

- podle podmínek nebudou podporovány aktivity vedoucí k vybudování terminálů kombinované 
dopravy nebo VLC – ty budou z části financovány z prostředků Operačního programu Doprava 

 
Podle dostupných informací budou podporovány projekty rekonstrukce brownfield i budování na 
zelené louce. Za brownfield jsou považovány budovy, které jsou ve špatném stavu, ohrožují životní 
prostředí a byly využívány pro jiné účely než pro které budou sloužit nyní. Minimální rozloha 
brownfieldu je pak stanovena na 500 m2. V případě výstavby nových nájemních hal pak nebudou 
financovány aktivity na výstavbu haly, ale pouze ušlý nájem pro provozovatele hal v případě, že se 
nenajde vhodný investor.  
 
Další variantou pro získání financí je Operační program Doprava. V rámci této aktivity lze financovat 
aktivity směřující k výstavbě terminálu 
kombinované dopravy. To je definováno 
v prioritní ose 6 – Podpora multimodální 
nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní 
dopravy. Na tuto osu je vyčleněno z fondů EU 
0,27 mld. €.  
 
Kritéria pro alokaci investora 
 
Pro příchod investora hraje nejdůležitější roli 
celá škála kritérii. Ty pak můžou pro danou 
vybranou lokalitu znamenat úspěch či krach. 
Mezi důležitá kritéria, která rozhodují o alokaci 
investora v podmínkách České republiky patří: 

- obecně nižší náklady, 
- dostupnost pracovní síly, která je 

kvalifikovaná a levná,  
- stabilní prostředí, 
- výhodná geografická poloha země, 
- investiční pobídky, 
- významné firmy v okolí (platí zejména 

pro korejské a japonské investory), 
- blízkost výzkumných center a 

vysokých škol, 
- infrastruktura v místě – dopravní, 

technická. 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


Pasport podnikatelských ploch vhodných pro průmyslovou zónu / plochu ve statutárním 
městě Přerově              
Statutární město Přerov                                                                                     29. června 2007 
 

 20 

Pro tuzemského investora hraje nejdůležitější kritérium pro investici zejména geografická poloha, 
blízkost dálničních a železničních tahů, významné firmy v okolí (dodavatelé nebo odběratelé), náklady 
na investici a infrastruktura v okolí. Výhodou alokace ve městě Přerov tedy je, že je dopravním uzlem 
v železniční i silniční dopravě s potenciál brzkého dostavení dálnice D1 a s možností využití 
současného vojenského letiště. Ve městě je také situována vysoká škola (státní i soukromá).  
 
Před zahájením jednání s potenciálním investorem je nutné mít vyjasněné některé oblasti, a to 
zejména 

- náklady na investice – zejména do nákupu pozemků a na výstavbu nebo rekonstrukci, 
- dobu do spuštění výroby – týká se zejména fáze pro výkup pozemků tak, aby byly pro 

investora včas, 
- pracovní síla – její dostupnost, struktura, 
- infrastruktura pro život – tímto je myšleno, jaká je infrastruktura v oblasti kvality života, např. 

bydlení, školství, zdravotnictví – je totiž nutné počítat, že zahraniční investor (mnohdy i 
tuzemský) vyšle do dané lokality své zaměstnance se svými rodinami, 

- možnosti získání pobídek – mohou hrát významnou roli při rozhodování o umístění v dané 
lokalitě. 

 
Legislativní východiska pro budování průmyslových ploch 
 
Vedle zájmu investora a jeho rozhodování o alokaci v daném městě je také nutno postupovat 
v souladu s platnou legislativou na národní úrovni. Mezi významné legislativní dokumenty, které je 
nutno brát v potaz při budování průmyslových a investičních ploch, patří: 
 
zákon č.. 183/2006 Sb., stavební zákon 
vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických 
požadavcích na výstavbu 
vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace (bezbariérová 
vyhláška) 

=> 
 

Legislativa v oblasti 
stavební 

zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí 
zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování 
znečištění 
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách 
zákon č. 86/2002 Sb., o ovzduší 
zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu 

=> 
 

Legislativa v oblasti 
životního prostředí 

zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích 
zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 
zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 
zákon 344/1992 Sb., o KN 
zákon 265/1992 Sb., o zápisech práv do katastru 
nemovitostí 

=> 
 

Ostatní legislativní 
předpisy 
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5. Pasportizační listy pro vybrané lokality  
 
Pasportizační listy budou vypracovány pro 8 vytipovaných lokalit, a to: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U každého pozemku pak bude tento pozemek popsán podle následujících faktorů: 
-  název lokality 
-  umístění lokality 
-  stručný popis 
-  funkční využití dle územního plánu 
-  současné využití plochy 
-  čísla parcel 
-  počet vlastníků 
-  rozloha 
-  dopravní infrastruktura 
-  technická infrastruktura 
-  struktura plochy – pozemky a budovy 
-  přínosy a nedostatky pozemku v současné době 
-  doporučení pro další postup 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lokalita 1: Terminál kombinované dopravy a Veřejné logistické centrum 
Lokalita 2: Areál Kasáren Želatovská 
Lokalita 3: U Prechezy 
Lokalita 4: Kojetínská ulice – Za Technoplynem 
Lokalita 5: Padělky od Lověšic 
Lokalita 6: Rybníky 
Lokalita 7:U Újezdce (U Montáží) 
Lokalita 8: Generála Štefánika 
Lokalita 9: U Dálnice 
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Terminál kombinované dopravy (TKD) a Veřejné logistické centrum (VLC) 
 
Základní informace o lokalitě 
Umístění lokality Jihozápad města 
Stručný popis Pozemek o celkové rozloze cca 110 ha leží v jihozápadní 

části města. Část plochy je situována na katastrální území 
obce Bochoř. Lokalita je vedena jako TKD dle územně 
plánovací dokumentace VÚC Olomouckého kraje. Je 
vhodná pouze pro vybudování terminálu kombinované 
dopravy, logistického centra a souvisejících služby. 

Funkční využití dle územního plánu Terminál kombinované dopravy 
Současné využití ploch Zemědělsky obdělávaná půda 
Čísla parcel Plochy pro Terminál kombinované dopravy: 

 
k.ú Lověšice: -313, -304, 447/4, 447/5, 447/6, (448), 
449/1, 449/2, 449/3, 450/1, 450/2, 450/4, 450/5, 450/6, 
450/7, 450/8, 450/9 
 
k.ú Přerov: 5852/1, 5853/1, 5853/2, (5854), (5855), 
5862/6, 5862/7, 5869/1, 5869/3, 5869/4, 5869/5, 
5869/6, 5869/7, (5874/1), (5875), 5875/8, 5875/10, 
5875/13, (5876/1), (5877/1), (5878), (5879), (5880), 
(5881), (5882), (5883), (5884), (5885), (5886) 
 
Plochy pro Veřejné logistické centrum: 
 
k.ú Lověšice: (404), (405), (406), (407), (408), (409), 
(410/1), (410/2), (410/3), (411), (412), (413), (414), 
(415), (416/1), (416/2), (417), (498), (499), (505/1), 
(505/2), (506) 
 
k.ú Přerov: 5902, 5904, (5905), 5906, (5907), (5908), 
(5909), (5910), (5911), (5912), (5913), (5924), (5925), 
5926/1, 5926/2, 5926/3, (5927), (5928), (5929), (5930), 
(5931), (5932), (5933), (5934), 5935/4, (5936), (5937), 
(5938), (5939), (5940), (5941), (5942), (5943), (5944), 
(5945), (5946), (5947), (5948), 5948/2, 5949/1, 5949/2, 
(5949/2), (5950), 5950/1, (5951), (5952), (5953), 
(5954), (5955), (5956), (5957), 5958, (5959), (5960), 
(5961), (5962), (5963), (5964), (5965), (5966), (5967), 
(5968), (5969), (5970), (5971), (5972), (5973), (5974), 
(5975), (5976), (5977), (5978), (5979), (5980), (5981), 
(5982), (5983), (5984), (5985), (5986), (5987), (5988), 
(5989), (5990), (5991), (5992), (5993), (5994), (5995), 
(5996), (5997), (5998), (5999), (6000), (6001), (6002), 
(6003), (6004), 6004/2, 6004/3, (6005), (6006), (6007), 
(6008), 6014. 
 

Počet vlastníků 228 
Rozloha 1 100 000 m2 – ve správním území statutárního města 

Přerova 892.304 m2 
Dopravní infrastruktura 
 Vzdálenost popis 
Dálnice 27 km D1 
Nově vystavená dálnice D1 0 km bude procházet v bezprostřední blízkosti od 
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sjezdu z D1 
Silnice 0 km II/436 
Železniční stanice 1 km Přerov 
Železnice  0 km Trať prochází v bezprostřední blízkosti TKD 

Možností je napojit lokalitu na vlečku, a to: 
- zelená varianta – napojení na stávající 
vlečku společnosti PRECHEZA 
- červená varianta – napojení na trať 
z Přerova do Brna po jejím zdvoukolejnění 

Letiště 2 km 
71 km 

Přerov 
Ostrava - Mošnov 

Technická infrastruktura 
Elektrická energie 0 m Prochází v bezprostřední blízkosti u jižní hranice 
Plyn 250 m Východně od horní hranice pozemku 
Voda 10 m Od jižní hranice pozemku 
Kanalizace 0 m Je navedena přímo na jižní části pozemku 
Telekomunikace 0 m Prochází jak po celé délce severní hranice, tak je 

také vedeno u jihovýchodní hranice pozemku  
Struktura plochy 
Pozemky 100 % 
Budovy 0 % 
Přínosy a nedostatky lokalizace 
Přínosy TKD bude sloužit velkému regionu 

 
nachází se v bezprostřední blízkosti budoucí D1, železnice i letiště 
 
rozvoj nových služeb v oblasti dopravy a logistiky 
 

Nedostatky nelze financovat z prostředků OPPI, pouze část z OP Doprava 
 
leží na katastru dvou obcí 
 
funkční využití pozemků nelze změnit v územním plánu kraje, pouze 
po předložení studie, která prokáže, že území se má využít pro jiné 
účely než pro ty, které jsou definovány v současné době územním 
plánem města i kraje 
 
pokud se nenajde investor, může být velká část území nevyužita 
 
může hrozit, že obdobné pozemky budou vybudovány v blízkosti 
města Přerov a s růstem konkurence a nižších cen se investoři 
alokují v jiných místech (např. se mluví o Holešovu) 
 

Doporučení pro další postup 
Doporučení pro další postup Vhodné je zahájit jednání s Olomouckým krajem o možnostech 

budoucích realizovaných projektů. Podle stávající metodiky lze 
financovat z prostředků programu Nemovitosti budování 
průmyslových ploch pro zpracovatelský průmysl, ale aktivity 
definované tímto projektem lze realizovat některé opatření v rámci 
Operačního programu Doprava. Prostředky ale nestačí pokrýt celou 
rozlohu pozemků. Podle komunikace s Krajským úřadem 
Olomouckého kraje je nutné zachovat pozemky pro logistiku a 
dopravu, v opačném případě je nutné předložit studii, která 
prokáže, že je nutné zde umístit i jiné aktivity než spadající do 
oblasti logistiky a dopravy. Město Přerov má zájem o vybudování 
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terminálu dopravy a veřejného logistického centra. 
 

Rizika realizace projektu  
Rizika pro realizaci nedostatek financí 

 
politické, makroekonomické nebo měnové problémy 
 
nebude nalezen vhodný investor 
 
díky financování projektu z prostředků OP Doprava může nastat 
situace, že nebudou k dispozici prostředky pro financování projektu 
na celém vytyčeném území 
 
konkurence realizace projektu v jiných místech v blízkosti Přerova 

Vhodné podnikatelské aktivity 
Mezi vhodné podnikatelské aktivity, které budou v souladu s územním plánem, mohou být: 

- skladovací areály, 
- logistické centra, 
- překladiště, 
- služby v oblasti dopravy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


Pasport podnikatelských ploch vhodných pro průmyslovou zónu / plochu ve statutárním 
městě Přerově              
Statutární město Přerov                                                                                     29. června 2007 
 

 25 

Areál Kasáren Želatovská 
 
Základní informace o lokalitě 
Umístění lokality Lokalita je situována na východní straně města, 

v blízkosti areálu společnosti Meopta – optika, 
s.r.o.  

Stručný popis V současné době jsou pozemky využívané 
Armádou ČR, která by je měla opustit přibližně 
v roce 2008. Budou tak k dispozici prostory, které 
jsou složeny jak z budov, tak pozemků. Tyto 
budovy (které splňují dle současného stavu 
definici brownfield) tak budou moci být využity 
pro lokalizaci firem a jiných služeb pro 
podnikatele (např. inkubátor).  

Zaměření pozemku dle územního plánu Vojenský areál 
Současné využití ploch Kasárna Armády ČR 
Čísla parcel 5290/100, 5290/73, 5290/72, 5290/71, 5290/75, 

5290/81, 5290/80, 5290/79, 5290/99, 5290/78, 
5290/77, 5290/1, 5290/76, 5290/97, 5290/96, 
5290/74, 5290/83, 5290/84, 5290/87, 5290/93, 
5290/94, 5290/92, 5290/98, 5290/95, 5611/5, 
5611/4, 5611/8, 5611/11, 5611/10, 5611/16, 
5611/14, 5611/25, 5611/12, 5611/19, 5611/26, 
5611/17, 5611/21, 5611/2, 5611/20, 5611/24, 
5611/9, 5611/22, 5611/23, 5297/1 
    

Počet vlastníků 4 
Rozloha 102.264 m2 

z toho: 
   Ministerstvo obrany      93.230 (91,17 %) 
   Město Přerov                 1.229 (1,20 %) 

Dopravní infrastruktura 
 Vzdálenost Popis 
Dálnice 31 km D1 
Nově vystavená dálnice D1 6 km D1 
Silnice 0 km I/150 
Železniční stanice 3 km Přerov 
Železnice  3 km Trať č. 270 
Letiště 5 km 

67 km 
Přerov 
Ostrava - Mošnov 

Technická infrastruktura 
Elektrická energie 0 m Elektrická energie je dovedena přímo na 

pozemek, podzemní elektrické vedení je 
vedeno na severní hranici pozemku a také 
zasahuje do pozemků areálu kasáren 

Plyn 0 m Plyn je veden na severní hranici a zasahuje 
zde také pozemek areálu 

Voda 0 m Voda je zavedena přímo na pozemek ze 
severní hranice pozemku 

Kanalizace 0 m Kanalizace je dovedena na pozemek na 
severní straně pozemku 

Telekomunikace 0 m Telekomunikace jsou dovedeny severní 
stranou pozemku přímo do areálu 

Struktura plochy 
Pozemky 93,44 % 
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Budovy 6,56 % 
Přínosy a nedostatky lokalizace 
Přínosy Malý počet vlastníků pozemků, jedná se zejména o subjekty veřejné 

sféry 
 
Možnost rekonstrukce budov a pozemků při opouštění areálu 
Armádou 
 
Brownfieldy na pozemku 
 
Blízkost budoucí dálnice D1 
 
Infrastruktura na pozemku 
 
Pozemky se nacházejí v blízkosti společnosti Meopta – optika, s.r.o., 
která patří k významným zaměstnavatelům ve městě a okolí 
 
Budovy, které se zde nacházejí, mohou sloužit pro další doprovodné 
služby pro podnikatele – inkubátor, školící středisko 
 

Nedostatky Nevyjasněnost, zda Armáda opustí pozemky 
 
Značné znečištění životního prostředí vyvolávající větší náklady 
 

Doporučení pro další postup 
Doporučení pro další postup Zahájit jednání s Armádou ČR a Ministerstvem obrany ČR. Hlavním 

tématem může být i možnost využít a rekonstruovat budovy, které 
Armáda bude opouštět v nejbližší době. Investor tím nebude ztrácet 
čas a může se alokovat v kratším čase. Je také vhodné začít 
uvažovat i o vybudování dalších doprovodných služeb pro 
podnikatele, které povedou k růstu úrovně podnikání ve městě. 
Možnými aktivita je vybudování školícího střediska (zdroj 
financování: OP Podnikání a inovace) nebo inkubátory pro začínající 
podnikatele 
 

Rizika pro realizaci 
Rizika pro realizaci Nedostatek financí 

 
Armáda neopustí plochu 
 
Armáda bude opouštět plochu pomalu, což může zpozdit všechny 
práce na realizaci projektu pro alokaci investorů 
 
Politické, makroekonomické a měnové problémy 
 
Projekt nebude vybrán k financování ze strukturálních fondů  
 
Špatný stav pozemků díky vlivu životního prostředí může vést 
k prodražení nákladů 

Vhodné podnikatelské aktivity 
Mezi vhodné podnikatelské aktivity mohou být: 

- služby, 
- podnikatelský inkubátor 
- školící centrum, 
- výroba nevytvářející hluk a nevyžadující časté dopravní zásobování 
- řemesla. 
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U Prechezy  
 
Základní informace o lokalitě 
Umístění lokality Západní část města, mezi areálem Prechezy a 

kolejemi ČD 
Stručný popis Lokalita je situována v blízkosti budoucí dálnice 

D1, nachází se zde také železnice. Velkou 
výhodou je také blízkost významných společností  
Precheza nebo Přerovské strojírny.  

Funkční využítí dle územního plánu Průmyslové sklady, výrobní areály 
Současné využití ploch Zemědělství 
Čísla parcel 6414, 6412, 6411, 6410, 6395/1, 6395/2, 6439, 

6441, 7114/1, 7114/5, 7114/6, 7114/7, 7114/8, 
7114/9, 7114/10, 7114/11, 7114/12, 7114/13, 
6378, 6377, 7116/9, 7116/8, 7116/7, 6415 

Počet vlastníků 60 
Rozloha 228.174  m2 

Z toho: 
- PRECHEZA             99.387 (43,56 %) 
- Město Přerov              168   (0,07 %) 
- Soukromé osoby   128.619 (56,37 %) 

Dopravní infrastruktura 
 Vzdálenost popis 
Dálnice 28 km D1 
Nově vystavená dálnice D1 0 km D1 
Silnice 0,3 km I/436 
Železniční stanice 1,5 km Přerov 
Železnice  0 km Trať č. 270 
Letiště 1 km 

71 km 
Přerov 
Ostrava - Mošnov 

Technická infrastruktura 
Elektrická energie 0 m Podzemní elektrické vedení je situováno po 

celé délce severní hranice pozemku. Venkovní 
elektrické vedení se nachází cca 50 od hranice 
pozemku na severu.  

Plyn 0 m Plynovod prochází přímo středem vytyčeného 
areálu. Současně je vedena jedna větev na 
severní straně pozemku, plynovod zde vede ze 
západu.  

Voda 150 m Voda je zavedena cca 150 metrů od severní 
hranice pozemku.  

Kanalizace 1000 m Kanalizace se nenachází v blízkosti pozemku 
jako jediná ze základních sítí.  

Telekomunikace 50 m Telekomunikační síť je přivedena k pozemku ze 
dvou stran. Nejbližší je dovedena do areálu 
Prechezy (východní strana pozemku), druhá síť 
je pak vedena k severozápadnímu cípu 
pozemku.  

Struktura plochy 
Pozemky 100 % 
Budovy 0 % 
Přínosy a nedostatky lokalizace 
Přínosy Ucelená plocha  

 
Pozemky může chtít pro svou expanzi Precheza, což může vést 
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k růstu zaměstnanosti a konkurenceschopnosti města ve srovnání 
s dalšími městy v okolí 
 
Bezprostřední blízkost železnice pro možnost výstavby vlečky 
 
Blízkost budoucí dálnice D1 
 
Blízkost infrastruktury v Precheze 
 

Nedostatky Pozemky může chtít pro svou expanzi Precheza a může je blokovat 
delší časové období 
 
Velké množství vlastníků  
 
Dlouhá doba výkupu může ohrozit realizaci projektu 
 
Blízkost budoucí dálnice zvýší ceny pozemků 
 
V blízkosti není kanalizace 

Doporučení pro další postup 
Doporučení pro další postup Zahájit jednání s Prechezou ohledně budoucích plánů společnosti. 

Město tak získá informace o tom, zda vykoupit pozemky pro jiného 
investora nebo podpořit aktivity společnosti Precheza jako 
významného investora a zaměstnavatele. V případě výkupu 
pozemků je vhodné začít tyto pozemky vykupovat. V případě 
výkupu pozemků ze strany Prechezy je vhodné zahájit jednání 
týkající se podpory a spolupráce firmy a veřejné správy. 

Rizika pro realizaci projektu 
Rizika pro realizaci Nedostatek financí 

 
Nebude nalezen vhodný investor 
 
Projekt nebude vybrán k financování ze zdrojů programu 
Nemovitosti 
 
Politické, makroekonomické nebo měnové problémy 
 
Velký počet majitelů může vést k prodloužení doby realizace 
projektu 
 
Velký počet majitelů může ohrozit realizaci 
 
Vysoké ceny pozemků 
 
Kanalizace a její dobudování může značně zvýšit cenu investic 

Vhodné podnikatelské aktivity 
Vhodnými podnikatelskými aktivitami mohou být: 

- výroba – doplňující činnost a aktivity společnosti Precheza, 
- ostatní výroba 
- doprovodné služby 
- sklady 
- provozní areály 
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Kojetínská ulice – Za Technoplynem 
 
Základní informace o lokalitě 
Umístění lokality Západní část města, v blízkosti TKD a Strojíren 
Stručný popis Jedná se o pozemky o rozloze cca 5,1 ha, které 

jsou v současné době využívány jako zahrádky. 
Nacházejí se východně vedle Strojíren a severně 
od TKD.  

Funkční využití dle územního plánu Průmysl, sklady, výrobní areály, podnikatelské 
aktivity (drobná výroba, provozovny služeb) 

Současné využití ploch Zahrádky 
Čísla parcel 6868/15, 6868/9, 6868/3, 6868/11, 5888/2, 

5888/1, 5875/1 
Počet vlastníků 3 
Rozloha 42.849 m2 

Z toho: 
   České dráhy          3.258 (7,61 %) 
   Město Přerov         9.329 (21,77 %) 
   ČR                      30.262 (70,62 %) 

Dopravní infrastruktura 
 Vzdálenost popis 
Dálnice 28 km D1 
Nově vystavená dálnice D1 0,5 km D1 
Silnice 0 km I/436 
Železniční stanice 0 km Přerov 
Železnice  0 km Trať č. 300 
Letiště 2,5 km 

71 km 
Přerov 
Ostrava - Mošnov 

Technická infrastruktura 
Elektrická energie 0 m Je zde vedena podzemní elektrická síť – u 

severozápadního cípu areálu 
Plyn 300 m Nejbližší plynovod je veden 300 metrů od 

východní strany pozemku 
Voda 20 m Je vedena západně od pozemku.  
Kanalizace 0 m Je vedena přímo přes pozemek.  
Telekomunikace 0 m Je vedena kolem jižní hranice pozemku 
Struktura plochy 
Pozemky 100 % 
Budovy 0 % 
Přínosy a nedostatky plochy 
Přínosy Ucelený pozemek pro zónu 

 
Blízkost železnice i budoucí dálnice D1 
 
Blízkost TKD jako budoucí aktivity 
 
Blízkost areálu Strojíren , popř. Prechezy 
 
Nízký počet majitelů nahrává jednání o prodeji pozemků 
 
Významný podíl města na celkové ploše 
 

Nedostatky Současné využití znemožní výkup 
 
Majitelem je ČR, správcem je Pozemkový fond 
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Smlouvy s uživateli pozemků jsou uzavřeny na dobu určitou, ale i to 
může vést k prodloužení doby realizace projektu 
 

Doporučení pro další postup 
Doporučení pro další postup Je vhodné začít jednat o výkupu pozemku. Protože se ale jedná o 

dlouhotrvající aktivitu, která může prodloužit realizaci, 
doporučujeme nevyužít tyto pozemky jako průmyslovou plochu 
v nejbližší době. 

Rizika pro realizaci projektu 
Rizika pro realizaci Nedostatek financí 

 
Nepovede se zavést kanalizaci na pozemek 
 
Projekt nebude vybrán k financování ze zdrojů strukturálních fondů 
 
Politické, makroekonomické a měnové problémy 
 
České dráhy nebudou chtít prodat své pozemky 
 
Dlouhá doba realizace z důvodu pronájmu ploch ze strany Českých 
drah 
 

Vhodné podnikatelské aktivity 
Vhodnými podnikatelskými aktivitami mohou být: 

- lehká výroba, 
- služby, 
- řemesla, 
- výroba společně se skladovými areály. 
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Padělky od Lověšic 
 
Základní informace o lokalitě 
Umístění lokality Pozemek je situován na jižní straně města, mezi 

železniční tratí a silnicí I/55.  
Stručný popis V současné době jsou pozemky, které se 

nacházejí mezi železnicí a silnicí, využívány jako 
zahrádky. Na severní hranici pozemku je zřízena 
sběrna surovin.  

Funkční využití dle územního plánu Podnikatelské aktivity (drobná výroba, 
provozovna služeb), občanská vybavenost 

Současné využití ploch Zahrádky, provozovna – výkup šrotu 
Čísla parcel 5765, 5766, 5769, 5770, 5764, 5767, 5768, 

5771, 5776/1, 5776/2, 5776/3, 5777/1, 5777/2, 
5785/1, 5785/2, 5786, 5787, 5797, 5798/1, 
5798/2, 5802/1, 5802/2, 5803/1, 5803/2, 
5806/1, 5806/2, 5807, 5818/1, 5818/2, 5818/3, 
5819, 5820, 5821/1, 5821/2, 5822, 5817/2, 
5781/16, 5826/2, 5826/4 

Počet vlastníků 21 
Rozloha 54.211 m2 

Z toho: 
České dráhy                    8.406 (15,51 %) 
Město Přerov                   2.311 (4,26 %) 
Soukromí vlastníci          43.494 (80,23 %) 

Dopravní infrastruktura 
 vzdálenost Popis 
Dálnice 28 km D1 
Nově vystavená dálnice D1 0,5 km D1 
Silnice 0,5 km Kolem areálu prochází silnice 

I/55 
Železniční stanice 0,5 km Přerov 
Železnice  0 km Trať č. 300 
Letiště 1 km 

72 km 
Přerov 
Ostrava - Mošnov 

Technická infrastruktura 
Elektrická energie 80 m V blízkosti jsou vedeny pouze podzemní sítě pro 

elektrickou energii. Jsou vedeny po celé délce za 
silnicí, která prochází po celé délce východní 
hranice pozemku. Na severu pozemku se tato 
podzemní síť nachází na téže straně komunikace 
jako pozemky vybrané pro potenciální 
průmyslovou zónu.  

Plyn 100 m Plynovod je veden na druhé straně silnice 
Voda 40 m Ve stejném místě jako telekomunikační síť je 

zakončen také vodovod (severně od pozemku). 
Kanalizace 200 m Kanalizace je ukončena 200 metrů na východní 

straně (od jihovýchodního cípu pozemku). 
Telekomunikace 40 m Síť je ukončena u severní hranice pozemku, 

několik zakončení telekomunikační sítě je také na 
východní straně pozemku (za silnicí) 

Struktura plochy 
Pozemky 99,88 % 
Budovy 0,12 %  
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Přínosy a nedostatky plochy 
Přínosy Ucelený pozemek pro zónu 

 
Blízkost železnice i budoucí dálnice D1 
 
Blízkost TKD jako budoucí aktivity 
 
Blízkost areálu Strojíren , popř. Prechezy 
 
Bezprostřední blízkost silnice 
 

Nedostatky Současné využití znemožní výkup – jsou zde 
zahrádky 
 
Velké množství majitelů 
 
Základní sítě jsou vedeny na druhé straně silnice, 
přivést základní sítě na areál bude nákladné 
 

Doporučení pro další postup 
Doporučení pro další postup Je vhodné začít jednat o výkupu pozemku. 

Protože se ale jedná o dlouhotrvající aktivitu, 
která může prodloužit realizaci, doporučujeme 
nevyužít tyto pozemky jako průmyslovou plochu 
v nejbližší době. 

Rizika pro realizaci 
Rizika pro realizaci Velký počet majitelů může znemožnit výkup 

 
Nedostatek financí 
 
Projekt nebude vybrán k financování ze zdrojů 
strukturálních fondů 
 
Projekt nebude realizován z toho důvodu, že 
základní sítě se nacházejí za hlavní komunikací 
 
Politické, makroekonomické a měnové problémy 
 

Vhodné podnikatelské aktivity 
Vhodnými podnikatelskými aktivitami mohou být: 

- lehká výroba, 
- služby, 
- řemesla. 
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Rybníky 
 
Základní informace o lokalitě 
Umístění lokality Západní část města 
Stručný popis Pozemek je lokalizován na západní časti města 

v blízkosti budoucí dálnice D1. V současné době 
je rozdělen dvěma komunikacemi na tři části, 
které ale tvoří ucelený celek.  

Funkční využití dle územního plánu Podnikatelské aktivity (drobná výroba, 
provozovny služeb) 

Současné využití ploch Zahrádky 
Čísla parcel Sekce sever: 

6632/1, 6621, 6619, 6637/1, 6637/2, 6638/1, 
6638/2, 6664/1, 6644/2, 6644/3, 6644/4, 
6644/5, 6644/6, 6644/7, 6644/8, 6644/9, 
6645/1, 6645/2, 6646/1, 6646/3, 6646/4, 
6646/5, 6654/1, 6654/2, 6654/3, 6654/4, 
6654/5, 6639/1, 6639/2, 6639/3, 6639/4, 
6639/5, 6639/6, 6640/1, 4135/7,  6643, 6641/1, 
6641/2, 6641/3, 6641/4, 4135/10, 6642/1, 
6642/2, 6642/5, 6647/1, 6647/2, 6648/1, 
6648/2, 6652, 6651/6, 6651/5, 6651, 6649/1, 
6649/2, 6650/1, 6650/2, 6633/2, 6640/2, 4139, 
4138, 4137, 4136/1, 4136/2, 4135/1, 4134, 
4131, 4130/1, 4130/2, 4132/1, 4132/2, 4129, 
4128, 4127 
 
Sekce jih: 
6657/1, 6657/2, 6658, 6659, 6660, 6661/1, 
6661/2, 6662/1, 6662/2, 6663, 6664/2, 6664/1, 
6666, 6667/1, 6667/2, 6668/1, 6668/2, 6670, 
6671, 6672, 6673, 6675/2, 6675/3, 6676, 6677, 
6678/1, 6678/2, 6679,/1, 6679/2, 6680/1, 
6680/2, 6680/3, 6680/4, 6680/5, 6682/1, 
6682/2, 6682/3, 6683/1, 6683/2, 6683/3, 
6683/4, 6684/1, 6684/2, 6684/3, 6685/1, 
6685/2, 6685/3, 6685/4, 6685/5 
 

Počet vlastníků Sekce sever: 59 
Sekce jih: 51 

Rozloha Sekce sever: 100.118 m2 
Z toho  
  město Přerov                 2.350 (3,55 %) 
  soukromí vlastníci        97.768 (97,65 %) 
 
Sekce jih: 116.331 m2 
Z toho 
   Město Přerov                9.960 (8,56 %) 
   Soukromí vlastníci        55.470 (91,44 %) 

Dopravní infrastruktura 
 Vzdálenost Popis 
Dálnice 31 km D1 
Plánovaná dálnice D1 0,5 km D1 
Silnice 0 km I/436 
Železniční stanice 3 km Přerov 
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Železnice  0 km Trať č. 270 
Letiště 4 km 

71 km 
Přerov 
Ostrava - Mošnov 

Technická infrastruktura 
Elektrická energie 0 m Přímo pozemkem je vedena venkovní elektrická 

síť. Na dvou místech pozemku jsou pak vedeny 
podzemní elektrické sítě.  

Plyn 100 m Plynovod je veden 100 metrů od východní 
hranice pozemku.  

Voda 200 m Voda je vedena 200 metrů východně od 
pozemku.  

Kanalizace 130 m Kanalizace je vedena 150 metrů východně od 
hranice pozemku.  

Telekomunikace 0 m Telekomunikační sítě procházejí přímo středem 
lokality, resp. po celé délce severní sekce.  

Teplo   
Struktura plochy 
Pozemky Sever: 97,84 %   

Jih  99,26 %              
Budovy Sever: 2.16 %     

Jih: 0,74 %               
Přínosy a nedostatky lokalizace 
Přínosy Ucelený pozemek pro zónu 

 
Blízkost železnice i budoucí dálnice D1 
 
Blízkost areálu Strojíren a Prechezy 
 
Je možno využít pouze jednu část – všechny plochy tvoří velké 
ucelené plochy 
 

Nedostatky Současné využití znemožní výkup 
 
Velký počet majitelů – 110 
 
Nedostatečná kapacita kanalizace – VaK nepovolí realizaci 
průmyslové plochy, pokud nebude kapacita navýšena 
 

Doporučení pro další postup 
Doporučení pro další postup Zahájit jednání s majiteli pozemků o výkupu. Protože ale majitelů 

bude velké množství, doporučujeme realizovat akci později, až bude 
vybrán konkrétní investor.  

Rizika pro realizaci 
Rizika pro realizaci Nedostatek financí pro realizaci 

 
Velký počet majitelů znemožní výkup pozemků jako celku 
 
Politické, makroekonomické a měnové problémy 
 
Nebude zájem mezi investory o danou lokalitu 
 
Projekt nebude vybrán k financování ze zdrojů strukturálních fondů 
 

Vhodné podnikatelské aktivity 
Vhodnými podnikatelskými aktivitami mohou být: lehká výroba, služby, řemesla, sklady, doprava. 
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U Újezdce (U Montáží) 
 
Základní informace o lokalitě 
Umístění lokality Jižní část města 
Stručný popis Pozemek se nachází v bezprostřední blízkosti 

průmyslové zóny Újezdec. 
Funkční využití dle územního plánu Průmyslové sklady, výrobní areály, podnikatelské 

aktivity (drobná výroba, provozovny služeb), 
občanská vybavenost 

Současné využití ploch - 
Počet vlastníků 3 
Rozloha 40 723 m2 
Dopravní infrastruktura 
 vzdálenost popis 
Dálnice 28 km D1 
Nově vystavená dálnice D1 3 km D1 
Silnice 2 km I/436 
Železniční stanice 2 km Přerov 
Železnice  0,3 km Trať č. 300 
Letiště 3 km 

71 km 
Přerov 
Ostrava Mošnov 

Technická infrastruktura 
Elektrická energie 0 m Venkovní elektrická síť je vedena na severní 

hranici pozemku. 
Plyn 0 m Plynovod je veden přímo k pozemku, prochází 

jeho severní částí. 
Voda 0 m Vodovod je veden západní stranou pozemku. 
Kanalizace 0 m Kanalizace prochází západní stranou pozemku. 
Telekomunikace 10 m Telekomunikační sítě jsou vedeny na východní 

straně od hranice pozemku 
Struktura plochy 
Pozemky 96,00 % 
Budovy 4,00 % 
Přínosy a nedostatky plochy 
Přínosy Ucelený pozemek pro zónu 

 
Blízkost železnice i budoucí dálnice D1 
 
Blízkost TKD jako budoucí aktivity 
 
Blízkost areálu Strojíren , popř. Prechezy 
 
Nízký počet vlastníků pozemků 
 

Nedostatky Členitý terén 
 
Nachází se vedle budoucí rodinné výstavby 
 

Doporučení pro další postup 
Doporučení pro další postup Zahájit jednání s majiteli pozemků a zahájit výkup. Malý počet 

majitelů může napomoci k rychlejšímu jednání o výkupu. Protože se 
ale pozemek nachází v bezprostřední blízkosti pro obytnou 
zástavbu, nejeví se jako vhodný pro lokalizaci průmyslové zóny. 
Proto tato varianta by měla být uplatněna až jako poslední v řadě. 
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Členitý povrch terénu si navíc vyžádá krajinné úpravy. 
Rizika pro realizaci 
Rizika pro realizaci Nedostatek financí 

 
Problémy s výkupem pozemků 
 
Blízkost obytné zóny může znamenat problémy s umístěním 
některých průmyslových činností 
 
Politické, makroekonomické a měnové problémy 
 
Nezájem o lokalitu mezi investory z důvodu členitého povrchu 
 

Vhodné podnikatelské aktivity 
Vhodnými podnikatelskými aktivitami mohou být: 

- lehká výroba, 
- služby, 
- řemesla, 
- výroba společně se skladovými areály, 
- doprava, 
- logistika, 
- ostatní výroba. 
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Generála Štefánika 
 
Základní informace o lokalitě 
Umístění lokality Jižní část města 
Stručný popis Pozemek se nachází v bezprostřední blízkosti 

průmyslové zóny Újezdec. 
Funkční využití dle územního plánu Podnikatelské aktivity (drobná výroba, 

provozovna služeb), občanská vybavenost 
Současné využití ploch Podnikání, zemědělství, zahrady 
Počet vlastníků 14 
Rozloha 114 471 m2 

z toho 
     město Přerov      19.067 m2 (16,66 %) 
     soukromé firmy   63.616 m2 (55,57 %) 
     soukromé osoby  31.788 m2 (27,77 %) 

Dopravní infrastruktura 
 vzdálenost popis 
Dálnice 28 km D1 
Nově vystavená dálnice D1 1 km D1 
Silnice 0 km I/436 

Kolem areálu prochází silnice 
Železniční stanice 0,5 km Přerov 
Železnice  0 km Trať č.300 
Letiště 1 km 

71 km 
Přerov 
Ostrava - Mošnov 

Technická infrastruktura 
Elektrická energie 0 m Venkovní elektrická síť je vedena přímo na 

pozemky. 
Plyn 0 m Plynovod je veden přímo na východní straně 

pozemku. 
Voda 0 m Vodovod je veden východní stranou pozemků a 

je také zaveden do prostor lokality. 
Kanalizace 0 m Kanalizace prochází východní stranou pozemku. 
Telekomunikace 0 m Telekomunikační sítě jsou vedeny na východní 

straně od hranice lokality a také do ní zasahují. 
Struktura plochy 
Pozemky 92,02 % 
Budovy 7,98 % 
Přínosy a nedostatky plochy 
Přínosy Ucelený pozemek pro zónu 

 
Blízkost železnice i budoucí dálnice D1 
 
Blízkost TKD jako budoucí aktivity 
 
Blízkost areálu Strojíren a menších firem přímo v lokalitě 
 
Relativně nízký počet vlastníků pozemků 
 
Blízkost silničních tahů 
 

Nedostatky Podnikatelské aktivity 
 
Různé typy pozemků – pro podnikání, orná půda, atd. 
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Nachází se vedle budoucí rodinné výstavby 
 
Podnikatelské subjekty, kterou jsou zde nyní alokovány, nemusí být 
ochotny uvolnit prostory pro nové investory a může tak být problém 
získat pozemek o rozloze 2 hektary 
 

Doporučení pro další postup 
Doporučení pro další postup V současné době je zde několik firem, které zde mají 

podnikatelskou činnost. To může bránit rozvoji zóny. Protože zde 
firmy mají svou tradici, může být problém alokovat zde investora. 
V blízkosti jsou ale vedeny všechny důležité sítě, které investor 
potřebuje. Navíc v případě vhodných výsledků jednání zde mohou 
být i budovy typu brownfield. Proto doporučujeme zahájit jednání 
s vlastníky pozemků a zjistit jejich záměry v nejbližší době. Další 
postup se bude odvíjet od domluvy s vlastníky.  
 

Rizika pro realizaci 
Rizika pro realizaci Nedostatek financí 

 
Problémy s výkupem pozemků 
 
Blízkost obytné zóny může znamenat problémy s umístěním 
některých průmyslových činností 
 
Politické, makroekonomické a měnové problémy 
 

Vhodné podnikatelské aktivity 
Vhodnými podnikatelskými aktivitami mohou být: 

- lehká výroba, 
- služby, 
- řemesla. 
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U Dálnice 
 
Základní informace o lokalitě 
Umístění lokality Severozápadně od města 
Stručný popis Pozemek se bude nacházet v bezprostřední 

blízkosti dálnice D1, která povede kolem města 
Přerova.  

Funkční využití dle územního plánu Podnikatelské aktivity (drobná výroba, 
provozovna služeb) 

Současné využití ploch Zemědělství 
Počet vlastníků 68 
Rozloha 77 325 m2 
Dopravní infrastruktura 
 vzdálenost popis 
Dálnice 25 km D1 
Nově vystavená dálnice D1 0 km D1 
Silnice 1 km I/436 
Železniční stanice 4 km Přerov 
Železnice  0,5 km Trať č.270 
Letiště 5 km 

71 km 
Přerov 
Ostrava - Mošnov 

Technická infrastruktura 
Elektrická energie 0 m Venkovní elektrická síť je vedena přímo na 

pozemky. 
Plyn 400 m Plynovod je veden přímo na východní straně 

pozemku. 
Voda 400 m Vodovod je veden východní stranou pozemků a 

je také zaveden do prostor lokality. 
Kanalizace 400 m Kanalizace prochází východní stranou pozemku. 
Telekomunikace   
Struktura plochy 
Pozemky 98,65 % 
Budovy 1,35 % 
Přínosy a nedostatky plochy 
Přínosy Ucelený pozemek pro zónu 

 
Blízkost budoucí dálnice D1 
 
Strategická plocha rozvoje 
 
Nachází se na výhodné poloze ve srovnání s dalšími plochami 
 
Vhodná pro služby i průmysl 
 
Velká rozloha 
 

Nedostatky Vysoký počet vlastníků 
 
V současné době není dokončená dálnice, u které budu pak plocha 
situována – investor proto bude muset čekat 
 
Vysoká cena pro výkup pozemků 
 

Doporučení pro další postup 
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Doporučení pro další postup Jedná se o jednu ze strategických ploch pro lokalizaci průmyslových 
aktivit. Proto by město mělo mít zájem na rozvoji této plochy. 
Protože se v současnosti jedná o plochu, která má dle definice 
rozlohu téměř 8 ha, mělo by město uvažovat o lokalizaci pro firmy 
na ploše min. 2 ha, což by mělo sloužit jako úvodní etapa rozvoje. 
Právě takováto plocha je minimální pro získání dotace z programu 
Nemovitosti. Pokud se zde podaří lokalizovat firmy, můžou o plochu 
projevit zájem další firmy – např. dodavatelé nebo odběratelé 
firem, které zde budou alokovány.  

Rizika pro realizaci 
Rizika pro realizaci Nedostatek financí 

 
Problémy s výkupem pozemků 
 
Politické, makroekonomické a měnové problémy 
 

Vhodné podnikatelské aktivity 
Vhodnými podnikatelskými aktivitami mohou být: 

- lehká výroba, 
- služby, 
- řemesla, 
- sklady, 
- doprava. 
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Definice brownfield podle 
CzechInvest: 
 

Brownfield je nemovitost, 
která v současnosti není 

dostatečně efektivně 
využívána, je zanedbaná a 

kterou lze účelně využít 
pouze za podmínky realizace 

projektu regenerace zóny 
nebo projektu rekonstrukce 

objektu. 
 

 
6. Brownfieldy na území města Přerova  
 
Vedle budování průmyslových ploch je také možné uvažovat o 
rekonstrukci budov. CzechInvest v rámci programu 
Nemovitosti financovaného z prostředků Operačního programu 
Podnikání a inovace bude financovat aktivity, které povedou 
k rekonstrukci brownfieldů.  
 
Právě podle stávajících podmínek budou brownfieldy 
podporovány ve větší míře než investice do nových zelených 
ploch – greenfieldů.  
 
CzechInvest v současné době nevede žádné brownfieldy ve 
své evidenci, ale i přesto se jich ve městě několik vyskytuje. 
Následující tabulka udává základní přehled o možných 
brownfieldech na území města Přerova. 
 
Největší z nich má rozlohu 0,8 ha. Jedná se o brownfield dříve využívaný pro zemědělské účely. Nové 
využití je jak zemědělství, tak také lehkém průmyslu. Brownfield, který se na pozemku nachází, má 
rozlohu téměř 1.200 m2.  
 

Název 
lokality 

Rozloha 
(v ha) 

Počet 
budov 

Počet 
budov 

nad  
500 m2 

Zastavěná 
plocha 
v m2 

Vlastník Dopravní 
infrastruktura 

Brownfield 1 0,47 6 4 4.700 soukromý vyhovující 
Brownfield 2 0,08 1 1 713 státní výborná 
Brownfield 3 0,42 5 2 4.247 soukromý výborná 
Brownfield 4 0,12 1 1 1.172 soukromý výborná 
Brownfield 5 0,79 1 1 1.158 družstevní vyhovující 

            Zdroj: Magistrát města Přerova, 2007 
 

Název lokality Původní využití Stávající využití Budoucí využití Ekologická 
zátěž 

Brownfield 1 živočišná výroba nevyužíván zemědělská 
výroba, sklady 

neurčeno 

Brownfield 2 Armáda nevyužíván občanská 
vybavenost, 
služby 

ne 

Brownfield 3 těžký průmysl nevyužíván občanská 
vybavenost, sport 
rekreace 

neurčeno 

Brownfield 4 školství, 
zdravotnictví 

nevyužíván služby, občanská 
vybavenost 

ne 

Brownfield 5 živočišná výroba nevyužíván zemědělská 
výroba, lehký 
průmysl 

neurčeno 

            Zdroj: Magistrát města Přerova, 2007 
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7. Finanční stránka zřízení průmyslové plochy  
 
Finanční stránka se může stát u mnoha projektů limitem pro úspěch či neúspěch. V rámci programu 
Nemovitosti bylo stanoveno, že limit pro m2 nesmí překročit 300 Kč, a to se týká jak projektové 
dokumentace, tak také infrastruktury nebo výkup pozemků. 
 
Právě proto uvažujeme o dvou variantách pro stanovení finančních limitů, a to: 

- varianta 1 – vše bude realizovat město samo 
- varianta 2 – najde se investor, pro kterého se budou dané investice provádět 

 
U obou variant budou vznikat obdobné náklady, které lze rozdělit do tří skupin: 
       -    předprojektové 
       -    projektové 
       -    poprojektové 
 
Do skupiny předprojektových nákladů lze zařadit náklady na vypracování projektové dokumentace. Ta 
může představovat až 8 % z ceny celkové investice.  
 
Do skupiny projektových nákladů řadíme 

- náklady na výkup pozemků 
- náklady na budování technické infrastruktury 
- náklady na budování dopravní infrastruktury 
- náklady na výstavbu haly, rekonstrukci stávající budovy – brownfield 
- náklady na sanaci území – staré ekologické zátěže 

 
Náklady na výkup pozemků 
 
Náklady na výkup pozemků jsou podle současného znění programu Nemovitosti uznatelné pouze 
v případě nekomerčních projektů. Jedná se o případ, kdy si investor vykoupí pozemky, které pak 
budou určeny pro jeho potřeby a nebudou je dále využívat jiné subjekty. V případě výkupu pozemků 
ze strany města bude tento náklad neuznatelnou položkou, kterou bude muset město hradit ze svého 
rozpočtu. Investor ale musí počítat s tím, že je stanoven limit ve výši 300,- Kč/m2, který obsahuje 
nejen náklady na nákup pozemků, ale i všechny ostatní náklady související se zřízením zóny 
(infrastruktura, projektová dokumentace, atd.).  
 
Náklady na budování technické a dopravní infrastruktury 
 
Infrastruktura je důležitým prvkem při rozhodování investorů o alokaci. Její vybudování představuje 
jednu z významných položek v rozpočtu projektu. Uznatelným nákladem v případě budování zón je 
dobudování infrastruktury k hranicím pozemku, popř. vybudování páteřní sítě (v případě, že žadatelem 
v programu Nemovitosti je město). Budování infrastruktury dle potřeby investice (a finálního 
investora) lze pouze u nekomerčních projektů (tedy přímo pro konkrétního investora). V tomto případě 
je ale nutno brát v potaz limit stanovený programem – 300 Kč/m2 pro všechny uznatelné náklady 
projektu. 
 
Náklady na výstavbu haly a rekonstrukci stávajících brownfieldů 
 
Podle současného trendu budou podporovány více projekty zaměřené na rekonstrukci brownfields, 
tedy budov, které jsou nevyužívané, jsou v zanedbaném stavu, ohrožují životní prostředí. Podle 
vymezených pozemků se jedná pouze o areál Kasáren, který tuto podmínku bezesporu splní. Ostatní 
plochy jsou určeny pro vybudování průmyslové zóny a výstavby na zelené louce. Budování hal a 
dalších ploch je ale již v přímé kompetenci investora, který do průmyslové zóny přijde. 
 
Za poprojektové náklady považujeme náklady na investice a opravy. Tyto náklady hradí ze svého ten, 
v jehož majetku se věc nachází.   
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S čím je nutno počítat při realizace 
výstavby průmyslové zóny? 
 
Limit na m2 je stanoven na 300,- Kč. 
 
Výkupní cena pozemků bude vyšší než 
stanovený limit. 
 
Město musí zajistit infrastrukturu alespoň 
na hranici pozemku. 
 
Investor očekává spolupráci od města 
(popř. státu nebo kraje) při realizaci 
výstavby.  
 
Investor musí být ze zpracovatelského 
průmyslu. 
 
Náklady se proplácejí zpětně, je nutné 
mít finance na realizaci. 

 
Příklad realizace projektu na vybudování průmyslové zóny 
 
Následující příklad ukazuje rozdílné způsoby financování projektu. Jedná se o obdobné varianty, které 
bude muset vedení města rozhodnout i v případě budování zóny ve městě Přerově.  
 
Hodnoty uvedené v tabulce níže v textu jsou pouze orientační a mají ukázat, jaké náklady a v jakém 
poměru jsou vynaloženy na realizaci a alokaci investora v případě, že realizaci zastřešuje město nebo 
přímo konkrétní investor. Ten má výhodu, že si může základní infrastrukturu dobudovat dle svých 
vlastních potřeb (tyto konkrétní potřeby jsou vyjádřeny položkou Budování infrastruktury pro investora 
– ta představuje další náklady nad ty, které je nutno vynaložit na dobudování infrastruktury k hranici 
pozemku, investor si pak nad tyto náklady může dobudovat další infrastrukturu přímo k hale, což 
město jako žadatel nemůže – tomu je povoleno z prostředků fondů uhradit náklady na dobudování 
infrastruktury na hranici pozemku). Investor pak navíc musí vynaložit náklady na výstavbu haly, popř. 
na rekonstrukci brownfieldu.  
 

VARIANTA A VARIANTA B  
Projekt realizuje město Projekt realizuje konkrétní 

investor 

Zdroj: Vlastní Program 
Nemovitosti Vlastní Program 

Nemovitosti 
Výkup pozemků 100 0 50 50 
Projektová 
dokumentace 

4 4 30 13 

Budování 
infrastruktury – 
natažení sítí 
k hranici pozemku 

50 50 50 50 

Budování 
infrastruktury pro 
investora 

x x 20 20 

Výstavba haly x x 400 0 
Rekonstrukce 
brownfield 

x x 100 100 

Celkem 154 54 650 233 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že investor si ponese 
všechny náklady plynoucí z výstavby nové haly a 
polovinu nákladů plynoucích z rekonstrukce 
brownfield. To by nemělo již financovat město, to by 
mělo realizovat aktivity směřující k výkupu pozemků a 
dobudování základní infrastruktury k hranici pozemků. 
Dobudování základní infrastruktury může financovat i 
sám investor, ale ten musí počítat také s tím, že vedle 
dobudování infrastruktury bude nutno zavést tuto 
infrastrukturu do konkrétní haly, a to zvýší náklady 
realizace (v případě města nelze dobudovat 
infrastrukturu až ke konkrétní budoucí hale, ale pouze 
na hranici pozemku). Město navíc také musí počítat 
s tím, že mu pak budou plynout příjmy z pronájmu 
plochy. S těmi je také počítáno při zjištění výše dotace 
z prostředků Evropské unie. V případě, že projekt bude 
ziskový, nebude ze strany vyhlašovatele (tedy 
agentury CzechInvest) podpořen.  
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Finanční náročnost podle jednotlivých pozemků 
 
U vybraných pozemků nelze přesně určit, jak vysoké budou náklady na realizaci projektu. Mezi hlavní 
faktory patří: 
- výkupní cena se bude lišit mezi jednotlivými lokalitami, postupem času (až bude vybrán pozemek pro 
průmyslovou zónu) ceny porostou 
- město nevlastní dvouhektarový pozemek, aby jej mohlo využít pro průmyslovou plochu 
- náklady na dobudování základní infrastruktury se liší mezi pozemky, na hranicích většiny pozemků je 
elektrická energie a telekomunikační síť, ostatní se nacházejí na hranici pozemku nebo v jeho 
bezprostřední blízkosti 
- nelze z jistotou říci, jak velké průmyslové plochy budou – v současné době není znám žádný 
investor, pro kterého by se plocha připravila a CzechInvest nebude podporovat projekty pro budování  
velkoplošných  zón bez případné studie zájmu a trendů 
- není stanoven časový limit pro zprovoznění plochy, je tedy nutno počítat s vlivem inflace 
 
Výkup pozemků: 
Terminál kombinované dopravy a Veřejné 
logistické centrum 

Jako jediný z pozemků bude realizace řešena 
prostřednictvím OP Doprava. Protože pozemky se 
nacházejí v oblasti, kde je uvažováno 
s budováním terminálu kombinované dopravy a 
který leží v bezprostřední blízkosti nově budované 
dálnice D1, budou ceny pro výkup značně 
vysoké. 

Areál Kasáren Želatovská Kasárna jsou ve vlastnictví státu. Je proto možné 
uvažovat i o bezplatném převodu celého areálu, 
popř. převedení za symbolickou cenu.  

U Prechezy Pozemky leží v blízkosti D1. O pozemek má 
zájem společnost Precheza, která vlastní více než 
45 % plochy 

Kojetínská ulice – Za Technoplynem Pozemky, které jsou v současné době využívány 
jako zahrádky, vlastní ČR – prostřednictvím 
Pozemkového fondu. I zde je možno pozemky 
vykoupit za zvýhodněnější cenu. Je pak ale nutno 
počítat s náklady na úpravy pozemků (odstranění 
zahrádek).  

Padělky od Lověšic Majoritním vlastníkem jsou České dráhy, které 
využívají pozemky k pronájmu za účelem provozu 
zahrádek. Protože ČD jsou soukromá právnická 
osoba, je nutno počítat s cenou tržní.  

Rybníky Plocha je situovaná v blízkosti nově budované 
dálnice D1, ceny budou vyšší.  

U Újezdce (U Montáží) Tato plocha se nachází v bezprostřední blízkosti 
bývalého pozemku pro průmyslovou zónu. 
Velkým znevýhodněním pro tento pozemek je 
skutečnost, že se bude nacházet v bezprostřední 
blízkosti plochy určené pro rodinnou zástavbu.  

Generála Štefánika Pozemky v lokalitě jsou v současné době 
vlastněny zejména podnikatelskými subjekty. 
Prodej pozemků by si vyžádal vysoké finanční 
částky – firmy se nebudou chtít vzdát svého 
postavení a alokace.  

U dálnice Jedná se o plochy, kde je nutno uvažovat při 
výkupu o vysoké ceně za pozemky. Hlavním 
důvodem je skutečnost, že lidé jsou informováni 
o výstavbě dálnice D1 a uvědomují si ceny 
pozemků v její blízkosti. 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


Pasport podnikatelských ploch vhodných pro průmyslovou zónu / plochu ve statutárním 
městě Přerově              
Statutární město Přerov                                                                                     29. června 2007 
 

 45 

Z výše uvedeného vyplývá, že nejvhodnějším pozemkem může být areál Kasáren ve městě, ale pouze 
za předpokladu, že budou na město převedeny pozemky a budovy zdarma, popř. za zvýhodněnou 
cenu. Naopak nejvyšší ceny lze očekávat zejména u pozemků pro Terminál kombinované dopravy a U 
Dálnice – ty budou situovány bezprostředně u dálnice, kde ceny budou nejvyšší. 
 
Budování infrastruktury k hranici pozemku: 

Lokalita Vzdálenost infrastruktury od hranice 
lokality (v metrech) 

Terminál kombinované dopravy a Veřejné 
logistické centrum 

Elektrická energie                             
Plyn                                            
Voda                                           
Kanalizace 
Telekomunikace 

0 
250 
10 
0 
0                                     

Areál Kasáren Želatovská Elektrická energie                             
Plyn                                            
Voda                                           
Kanalizace 
Telekomunikace 

0 
0 
0 
0 
0 

U Prechezy Elektrická energie                             
Plyn                                            
Voda                                           
Kanalizace 
Telekomunikace 

0 
0 

150 
1000 

50 
Kojetínská ulice – Za Technoplynem Elektrická energie                             

Plyn                                            
Voda                                           
Kanalizace 
Telekomunikace 

0 
300 
20 
0 
0 

Padělky od Lověšic Elektrická energie                             
Plyn                                            
Voda                                           
Kanalizace 
Telekomunikace 

80 
100 
40 

200 
40 

Rybníky Elektrická energie                             
Plyn                                            
Voda                                           
Kanalizace 
Telekomunikace 

0 
100 
200 
130 

0 
U Újezdce (U Montáží) Elektrická energie                             

Plyn                                            
Voda                                           
Kanalizace 
Telekomunikace 

0 
0 
0 
0 

10 
Generála Štefánika Elektrická energie                             

Plyn                                            
Voda                                           
Kanalizace 
Telekomunikace 

0 
0 
0 
0 
0 

U dálnice Elektrická energie                             
Plyn                                            
Voda                                           
Kanalizace 
Telekomunikace 

0 
400 
400 
400 

0 
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Nejméně problémová bude investice v rámci areálu Kasáren. Základní sítě jsou již zavedeny do areálu, 
potenciální investor pak bude realizovat svou případnou výrobu podle svých potřeb a požadavků. 
Stejná situace je také u pozemků na Generála Štefánika, kde jsou do současných podnikatelských 
plocha navedeny všechny sítě. Zde bude ale problém s výkupem pozemků. Nejvyšší náklady si vyžádá 
budování infrastruktury u lokality č. 5 (Padělky od Lověšic - všechny sítě se nacházejí na opačné 
straně silnice) a lokality č. 6 - Rybníky.  
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8. Závěry a doporučení  
 
Město Přerov má dostatek vhodných ploch pro umístění nové podnikatelské aktivity. Ze stávajících 
vlastní ale pouze jeden pozemek v celku, ten byl určen zejména díky členitému terénu (a odmítnutí 
několika investorů z tohoto důvodu) určen Radou k prodeji na rodinné domy. U ostatních pozemků má 
město nulový nebo malý podíl, realizaci projektu tak může zdržet jednání o ceně při výkupu pozemků.  
 
Pro budování průmyslové zóny je vhodné mít vytipovaný určitý počet pozemků. Problémem může být 
ale skutečnost, že vlastníkem není město, ale soukromé osoby, popř. stát nebo právnické osoby.  
 
Při výběru vhodné plochy jsme postupovali podle následujících kritérií, která mají přiřazeny stejné 
váhy: 
 
Kritérium Popis 
K1 velikost plochy nad 2 hektary: 

ano = 10 bodů 
ne = 0 bodů 

K2 vlastnictví obce – podle podílu: 
100 % = 10 bodů 
0 % = 0 bodů 

K3 počet vlastníků: 
nejnižší počet vlastníků = 10 bodů 
ostatní dle poměru 

K4 blízkost dopravní infrastruktury – zejména 
vzdálenost od budoucí dálnice D1: 
bezprostřední blízkost = 10 bodů 
poté 1 km = snížení o 0,5 bodu 

K5 vybavenost technickou infrastrukturou – tj. 
elektrická energie, plyn, kanalizace, voda a 
telekomunikace: 
za každou jednotlivou síť na hranici 
pozemku = 2 body 
vzdálenost do 100 metrů = 1 bod 
větší vzdálenost než 100 metrů = 0 bodů 

K6 lze získat dotaci ze zdrojů OPPI nebo OPD? 
na celé území = 10 bodů 
na žádné území = 0 bodů 
na část – dle poměru 

K7 brownfieldy na pozemku: 
ano = 10 bodů, 
ne = 0 bodů 

K8 bezprostřední blízkost ploch pro bydlení:  
ano = 0 bodů 
ne = 10 bodů 

 
 
Výše uvedená kritéria pak byla aplikována na každou lokalitu. Výsledek je uveden v následující 
tabulce. 
 
 
 
 
 
 

Přehled lokalit: 
 
L1:Terminál kombinované 
dopravy a Veřejné logistické 
centrum 
 
L2: Areál Kasáren Želatovská 
 
L3: U Prechezy 
 
L4: Kojetínská ulice – Za 
Technoplynem 
 
L5: Padělky od Lověšic 
 
L6: Rybníky 
 
L7: U Újezdce (U Montáží) 
 
L8: Generála Štefánika 
 
L9: U Dálnice 
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Lokalita 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 
 

TKD a 
VLC 

Areál 
Kasáren 

Želatovská 

U 
Prechezy 

Kojetínská 
ulice 

Padělky 
od 

Lověšic 
Rybníky U 

Újezdce 
Gen. 

Štefánika 
U 

dálnice 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 K1 
Rozloha 
v m2 1100000 102264 228174 42849 54211 216449 40250 114471 77325 

0,3 0,1 0 2 0,4 0,5 0 1,7 0 K2 
Podíl na 
rozloze 

3 % 1,2 % 0 % 21,7 % 4,3 % 5,4 % 0 % 16,67 % 0 % 

0,3 7,5 0,5 10 1,4 0,3 10 2,1 0,4 K3 
Počet 
vlastníků 

116 4 60 3 21 110 3 14 68 

10 7 10 10 10 10 8,5 9,5 10 K4 
Vzdálenost 
v km 

0 6 0 0,5 0,5 0 3 1 0 

8 10 5 7 4 5 8,5 10 4 K5 
Vzdálenost 
v metrech  

Viz údaje v tabulce  - kapitola 7 (str.46) 

3,3 10 10 10 10 10 10 10 10 K6 
Pouze na 
TKD 

Celé území Celé 
území 

Celé území Celé 
území 

Celé 
území 

Celé 
území 

Celé 
území 

Celé 
území 

0 10 0 0 0 0 0 10 0 K7 
 N A N N N N N A N 

10 0 10 10 10 10 0 0 10 K8 
N A N N N N A A N 

CELKEM 
 41,9 54,6 45,5 59,0 45,8 45,8 48,5 53,3 40,4 

Pořadí 8 2 7 1 5-6 5-6 4 3 9 
 
 
Jako nejvhodnější (i když se umístila na druhém místě) se jeví investice do lokality č.2 – Areál Kasáren 
Želatovská. Hlavní výhodou je, že vlastníkem jsou subjekty patřící do veřejné sféry. Může tak dojít 
k bezúplatnému převodu na město. Nevýhodou zatím je, nevyjasněnost situace – není dořešeno, zda 
Armáda areál opustí a pokud ano, kdy. Protože se ale dá předpokládat, že Armáda bude opouštět 
areál postupně, je vhodné začít jednat s tímto subjektem (resp. s Ministerstvem obrany) v předstihu a 
začít využívat budovy, které budou volné. Tyto budovy lze využít nejen pro oblast podnikání, ale také 
pro zřízení školícího centra pro podnikatele ve městě a jeho okolí, popř. také vznik podnikatelského 
inkubátoru a dalších doprovodných služeb pro podnikatele. Protože se areál nachází v oblasti obytné 
zástavby, měl by se investor zabývat takovou činnosti, která nebude narušovat kvalitu života obyvatel 
v okolí.  
 
Velký potenciál má také areál, který se nachází u Prechezy. Velkou výhodou je, že téměř polovinu 
pozemků vlastní společnost Precheza, která je tak může využít pro svou expanzi. To může znamenat 
růst zaměstnanosti ve městě a jeho okolí. Město by tak mělo začít jednat se společností o budoucích 
aktivitách a podpořit její snahy o rozvoj. 
 
Jako další vhodnou lokalitou se jeví současná zahrádkářská kolonie, která se nachází v bezprostřední 
blízkosti Přerovských strojíren. Je zde malý počet vlastníků, nevýhodou ale je, že tito vlastníci pozemky 
pronajímají dalším osobám, což může vyvolat zpoždění při výkupu pozemků vlivem výpovědi 
současných smluv.  
 
Vysoký podíl bodů získala také lokalita Generála Štefánika. Nevýhodou může být pouze fakt, že 
nebude možno vykoupit pozemky v takové míře, aby bylo možno získat podporu.  Strategickou 
plochou i přes výsledky hodnocení zůstává plochy  U Dálnice. Hlavní výhodou je právě blízkost dálnice 
jako možnost rozvoje plochy do budoucna. 
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Další postupy 
 
Jednou z vhodných aktivit pro vedení projektu je svěřit tyto činnosti do kompetencí organizace, kde 
bude mít město Přerov podíl. Hlavní činnosti této organizace v oblasti investic a průmyslových ploch 
lze rozdělit do 4 základních skupin: 
 

 Terminál kombinované dopravy 
 

1. Jednání s majiteli pozemků o prodeji 
 

Tato činnost je zaměřena na jednání s majiteli pozemků (jak soukromými osobami, tak 
firmami) o možnosti prodeje pozemků. Organizace bude také mapovat v této aktivitě ceny 
pozemků. 
 

2. Výkup pozemků 
 

3. Správa pozemků 
 

4. Správa podílu města na terminálu kombinované dopravy 
 

5. Zpracování projektových žádostí 
 

 Veřejné logistické centrum 
 

1. Jednání s majiteli pozemků o prodeji 
 

Tato činnost je zaměřena na jednání s majiteli pozemků (jak soukromými osobami, tak 
firmami) o možnosti prodeje pozemků. Organizace bude také mapovat v této aktivitě ceny 
pozemků. 
 

2. Výkup pozemků 
 

3. Správa pozemků 
 

4. Správa podílu města na Veřejném logistickém centru 
 

5. Zpracování projektových žádostí 
 

 Správa infrastruktury pro podporu investic 
 
V rámci této aktivity je vhodné realizovat tyto aktivity: 
 

1. Jednání s majiteli pozemků o prodeji 
 

Tato činnost je zaměřena na jednání s majiteli pozemků (jak soukromými osobami, tak 
firmami) o možnosti prodeje pozemků. Organizace bude také mapovat v této aktivitě ceny 
pozemků. 
 

2. Výkup pozemků 
 

Po jednání s majiteli bude organizace vykupovat pozemky, o které se bude poté starat a 
nabízet je potenciálním investorům. V případě potřeby bude také zajišťovat aktivity související 
s dořešením infrastruktury v dané lokalitě. 
 

3. Jednání a pomoc při zakládání podnikatelského inkubátoru a školícího centra 
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Organizace bude nápomocna s činnostmi, které povedou ke vzniku inkubátoru pro začínající 
podnikatele a školící centra pro podniky ve městě Přerově. Mezi hlavní aktivity bude patřit 
zajištění prostor, kontakt s majiteli, jednání o prodeji či dlouhodobém pronájmu prostor, 
pomoc se zpracováním projektové žádosti vč. jednání s vyhlašovatele výzvy. 
 

4. Správa infrastruktury – např. vzdělávací centrum nebo inkubátor 
 

Organizace bude spravovat základní infrastrukturu pro školící centrum nebo inkubátor. 
 
5. Kontakt s investory, příprava podkladů pro jednání 
 

Organizace bude ve styku s investory a dalšími organizacemi, které mohou napomoci 
s umístěním investora v daných lokalitách ve městě Přerově.  
 

6. Průběžná konzultace s CzechInvestem (a jeho regionálními a zahraničními kancelářemi) pro 
získání potenciálních investorů a šíření informací o aktivitách města Přerova 

 
CzechInvest je implementační agenturou pro program Nemovitosti. Organizace založená 
městem bude CzechInvest a jeho regionální a zahraniční kanceláře kontaktovat o možnostech 
rozvoje lokalit ve městě, které jsou určené pro průmyslové plochy vč. možností zpracování 
žádosti a dalších návazných aktivit.  
 

7. Zpracování projektových žádostí  
 

Zpracování projektové žádosti vč. příloh (studie proveditelnosti, soulad se strategiemi, atd.) 
pro projektové žádosti. 
 

8. Jednání a pomoc při službách pro investory 
 

 Marketing a informační podpora pro investory 
 

1. Tvorba propagačních materiálů 
 

Tvorba a aktualizace propagačním materiálů v různých jazykových mutacích (český, anglický, 
německý, francouzský, korejský a další dle požadavků a zájmu investorů).  
 

2. Správa specializovaného webu organizace, kde jednou ze sekcí bude informace o těchto 
plochách 

 
3. Marketing průmyslových ploch a lokalit 

 
4. Propagace Terminálu kombinované dopravy a Veřejného logistického centra 

 
5. Zpracování projektových žádostí  

 
Zpracování projektové žádosti vč. příloh (studie proveditelnosti, soulad se strategiemi, atd.) 
pro projektové žádosti. 
 

6. Spolupráce s místními školami a organizacemi vedoucí ke specializaci studijních oborů pro 
potřeby trhu 

 
7. Průzkumy a šetření týkající se oblasti podnikání, investic a zaměstnanosti ve městě a jeho 

okolí 
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8. Účast na výstavách a veletrzích v tuzemsku i zahraničí, které jsou zaměřeny na nemovitosti 
(např. Lipsko, Hannover, atd.) 

V současné době byla ve městě Přerov založena společnost s ručením omezením – Přerovská 
rozvojová s.r.o. (PR), která by spravovala některé činnosti v oblasti investic a podnikání. Město 
Přerov je majoritním vlastníkem této společnosti. Jednou z činností společnosti je oblast realizace 
terminálu kombinované dopravy, druhou oblastí by pak by pak měly být také aktivity uvedené výše. 
 
Pro potřeby zpracování žádosti do programu Nemovitosti ale nedoporučujeme, aby byla PR nositelem 
projektu a příjemcem dotace. Hlavním důvodem je skutečnost, že se bude posuzovat velikost firmy a 
tím, že majoritním vlastníkem bude město Přerov (a jeho úřad), který zaměstnává několik stovek 
zaměstnanců, proto nově založená organizace bude posuzovaná jako velký podnik. Pro velké 
podniky pak první výzva není určena. To by pak mohlo zpomalit realizaci projektu a jeho výsledků. Dá 
se pak také očekávat, že velké podniky mohou získat nižší dotace než města nebo malé a střední 
podniky. Proto doporučujeme, aby nově založená organizace byla partnerem a pro účely 
dalších aktivit projektu vystupovala jako organizace pověřená městem pro správu 
realizace projektu a všech návazných činností.  
 
Město Přerov by mělo být majoritním vlastníkem nově zřízené organizace. Vhodné je ale do realizace 
zapojit také další subjekty, které mohou přinést pozitivní přínosy na realizaci projektu jako celku. 
Jedná se zejména o: 

- banky a peněžní instituce – může se podílet na financování aktivit,  
- venture kapitál a business angel jako nové formy financování aktivit, budou zapojeny spíše až 

ve fázi, kdy bude vyhledán vhodný investor, 
- investor – jeho zainteresovanost bude mít vliv na realizaci jeho projektu.   

 
 
V nejbližší době je vhodné realizovat tyto aktivity, které mohou napomoci k přilákání 
investorů (realizátorem je Přerovská rozvojová s.r.o.): 
 

a. informační materiál o zájmech města v oblasti rozvoje investičních zón 
 
Pro další činnosti je vhodné vypracovat materiál, který bude potenciální investory a další subjekty 
informovat o tom, že chce město Přerov založit novou průmyslovou plochu na svém katastru. Základní 
materiál bude vypracován v rámci této zakázky a měl by všem zainteresovaným subjektům představit 
všechny možné lokality, které jsou vhodné pro investice. Velkou výhodou bude také to, že kolem 
města povede dálnice D1, což může při alokaci firem hrát velkou roli. Jistě tomu také napomůže 
skutečnost, že již v současné době je město významným dopravním uzlem v silniční i železniční 
dopravě, a že s zde nachází letiště, které lze využít jako pro osobní lety, tak pro lety nákladní. Město 
získává konkurenční výhodu, kterou ale může naopak ztratit tím, že se zdrží realizace výkupu pozemků 
od soukromých osob.  
 

b. zřízení kanceláře v Bruselu pro prosazování zájmů města Přerova nejen 
v oblasti přilákání zahraničních investorů 

 
Pro prosazování zájmů o město Přerov nebudou ale stačit pouze informační materiály, které budou 
distribuovány zastoupením agentury CzechInvest nebo developerům. Jednou z možných návazných 
aktivit je zřízení kanceláře pro město Přerov v Bruselu. Jedná se o významnou lokalitu, kde se spolu 
setkávají investoři i majitelé pozemků, zástupci privátní i veřejné sféry z celé Evropské unie. 
V současné době je zde zřízena kancelář, kterou provozuje Olomoucký kraj, ale jeho činnost v oblasti 
průmyslových zón a investic je zcela neúčinná a neefektivní. Tuto činnost by tak měla vykonávat 
organizace, která zná terén a má ve svých řadách zastoupeny významné osobnosti v oblastech, které 
by chtělo město Přerov rozvíjet.  
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c. podpora zakládání a rozvoje dalších návazných služeb pro podnikatele 
 

Je také vhodné uvažovat o dalších návazných aktivitách a službách pro podnikatele. První z nich může 
být vybudování podnikatelského inkubátoru. Ten bude sloužit pro nové a začínající podnikatele. 
Jako vhodné prostory mohou být budovy typu brownfield. Tyto se nacházejí v areálu kasáren ve 
městě. Proto bude také vhodné zahájit jednání s Armádou ČR a Ministerstvem obrany ČR o možném 
uvolnění prostor pro tyto aktivity. Město samo si musí určit, jaký typ podnikatelské aktivity bude 
podporovat v inkubátoru. Můžou zde být jak výrobní aktivity, tak také nevýrobní (prodej, služby). To 
pak může být dobrým odrazovým můstkem pro nové firmy ve spolupráci s potenciálními investory ve 
městě.  
 
Mezi další aktivity, které budou směřovány k novým investorům, je spolupráce školských zařízení na 
všech stupních s organizacemi ve městě, a to zejména pro přípravu studentů na budoucí práci 
v těchto organizacích. To může pak předejít nákladům na školení, které firmy musejí vynakládat na 
zaškolení nových zaměstnanců v podniku. Pro rozvoj kvalifikace zaměstnanců firem je možností zřízení 
podnikatelského školícího centra (zdroj financi – Operační program Podnikání a inovace, resp. 
jeho program podpory Školící střediska) 
 
Doporučení pro výběr vhodných ploch 
 
Na základě závěrů dokumentu a studia podkladů (technické zprávy, výchozí situace) je vhodné rozdělit 
průmyslové plochy do tří základních skupin (čtvrtou skupinou jsou brownfieldy, které jsou také přímou 
součástí průmyslových ploch vhodných pro rozvoj ve městě), a to: 
 

oblast 1 – strategicky významné plochy ve městě 
1. Areál Kasáren Želatovská – lokalita je situována do rodinné zástavby, proto 

vhodnou činností jsou služby nebo lehká průmyslová výroba, která nebude svým 
hlukem ručit kvalitu života obyvatel, lokalita má velký potenciál zejména z toho 
důvodu, že pozemky mohou být převedeny na město za symbolickou cenu nebo zcela 
zdarma, a také proto, že zde mohou být alokovány další návazné služby pro 
podnikatele (školící centrum, inkubátor) 

2. Terminál kombinované dopravy – tato lokalita, která se nachází na jihozápadní 
straně, má velký potenciál pro rozvoj města v oblasti logistiky a dopravy, je nutné ale 
hledat zdroje pro financování – program Nemovitosti je zaměřen pouze pro podniky 
ve zpracovatelském průmyslu 

3. Generála Štefánika – tato plocha může mít potenciál zejména z toho důvodu, že je 
situována v blízkosti železnice i silniční sítě, a jsou zde napojeny všechny sítě, jsou 
zde také již dnes alokované firmy, které mohou být vhodným nástrojem pro další 
investice, problém může být pouze ve výkupu pozemků 

4. U Dálnice – tento pozemek je situovaný přímo u sjezdu z dálnice D1, která by měla 
být dobudovaná v nejbližší době ve městě, bude se jednat o strategické pozemky, 
které budou mít vysokou pořizovací (nákupní) cenu, ale budou velice výhodně 
položeny v rámci dopravní infrastruktury a pozemky se tak mohou stát velice 
významným bodem pro rozvoj nových podnikatelských aktivit na území statutárního 
města Přerova 

 
oblast 2 – významné plochy ve městě 

1. Kojetínská ulice – Za Technoplynem – i přesto, že pozemek, který je situován u 
Přerovských strojíren i TKD, získal nejvíce bodů a splňuje nejvhodněji všechna 
stanovená kritéria, bude velkým problémem vykoupit pozemky, a to zejména z toho 
důvodu, že lokalita slouží v současné době jako zahrádkářská kolonie, která zde má 
svou tradici (zaměstnanci ČD), právě tato tradice může být rozhodujícím faktorem pro 
nerealizaci budoucího projektu, o pozemek mohou mít zájem také Přerovské strojírny 
jako prostor pro svou expanzi 

2. U Prechezy – lokalita má veliký potenciál zejména z toho důvodu, že je vlastněna ze 
45 % společnosti PRECHEZA, která představuje jednoho z významných 
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zaměstnavatelů ve městě, na daných  pozemcích se dá proto počítat s tím, že budou 
sloužit pro další expanzi společnosti, je proto vhodné zahájit se společností jednání 
pro zjištění zájmu a budoucích plánů společnosti 

 
oblast 3 - ostatní plochy ve městě 

1. Rybníky – lokalita je situována na severozápadní straně města, velký počet vlastníků 
může bránit výkupu pozemků a rozvoji plochy, problémem také je kapacita kanalizace – 
VaK nepovolí realizaci průmyslové plochy, pokud kapacita nebude zvýšena 

2. Padělky od Lověšic – lokalita se nachází mezi železnicí a silnicí, nevýhodou je 
lokalizace inženýrských sítí (na druhé straně silnice), současně jsou pozemky 
využívány jako zahrádky, i zde mají svou tradici a historii, což může hrát roli při 
výkupu jednotlivých pozemků, v blízkosti se ale nacházejí další firmy 

 
oblast 4 - brownfieldy ve městě 

U těchto ploch je nutné si uvědomit, že jsou jednou z podporovaných oblastí ze strany 
CzechInvestu. Proto je vhodné propagovat je jak u tuzemských, tak u zahraničních 
potenciálních investorů. Jako prioritní aktivita by mělo být, že pracovníci magistrátu 
(resp. Přerovské rozvojové s.r.o.) budou kontaktovat regionální kancelář 
CzechInvestu, která posoudí, zda jsou dané budovy vhodné jako brownfieldy 
podporované v rámci programu Nemovitosti. Pokud CzechInvest usoudí, že ne, je také 
vhodné dané budovy využít pro další účely, např. občanskou vybavenost (Regionální 
operační program pro NUTS II Střední Morava). 

 
U pozemků, které spadají do oblasti 1, doporučujeme zahájit jednání s majiteli a v případě úspěchu 
zahájit výkup pozemků a upravit infrastrukturu (s pomocí zdrojů z programu Nemovitosti). Tyto 
činnosti by mělo město svěřit Přerovské rozvojové, s.r.o. 
 
U pozemků spadajících pod oblast 2 doporučujeme zahájit jednání s vlastníky i velkými podniky 
nacházejícími se v blízkosti. Pokud budou mít tyto společnosti zájem o rozvoj pozemků pro svou 
potřebu, mělo by město zahájit všechny aktivity vedoucí k tomu, aby jejich záměr podpořilo (město 
vystupuje zejména v roli partnera). Mělo by pak také napomoci s vybudováním infrastruktury pro 
rozvoj daných lokalit.   
 
U pozemků oblasti 3 město podporuje rozvoj daných lokalit zejména formou partnerství s případnými 
potenciálními investory. U brownfieldů (oblast 4) pak navrhujeme jejich cílenou propagaci a jejich 
nabízení dalším subjektům nejen v podnikatelské oblasti. 
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