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1. ÚVOD 

Statutární město Přerov, které je centrem stejnojmenného okresu, leží ve střední části Moravy 
v úvalu Moravské brány u Podbeskydské pahorkatiny a v blízkosti Hostýnských vrchů. 
Rozloha okresu Přerov činí 845 km2. Přerovský okres sousedí na západě s okresem Prostějov, 
na severozápadě s okresem Olomouc, na severovýchodě s Novojičínským okresem, na 
východ od Přerova se nachází okres Vsetín a jižní hranice jej odděluje od okresu Kroměříž. 
Městem protéká řeka Bečva. V celém okrese je registrováno více než 134 tisíc obyvatel, 
z kterých téměř dvě třetiny připadají na aglomerace měst Přerov, Hranice, Lipník nad Bečvou, 
Kojetín a Tovačov. 
 
K 31.12. 2005 žilo ve městě Přerov 46 858 obyvatel, což představuje podíl 34,89 % na 
celkovém počtu obyvatel okresu. Ve venkovských částech trvale žije více než 5 000 lidí. 
V místních částech není průmysl, jedná se o sídla venkovského charakteru s převahou ploch 
pro bydlení v rodinných domech. Výroba je zde zastoupena většinou pouze zemědělskými 
areály. 
 
Z hlediska dopravního napojení je Přerov situován na křižovatce silnic I. třídy: I/18, I/47 a 
I/55. Za nejvýznamnější dopravní tah lze považovat silnici číslo I/47, která spojuje Přerov 
s Brnem a na druhé straně s Ostravou. Další dopravní napojení je realizováno prostřednictvím 
silnice č. I/55, která vede z Olomouce přes Přerov do Otrokovic a dále přes Uherské Hradiště 
až do Břeclavi. Silnice č. I/18 spojuje Přerov s  Prostějovem a s Valašským Meziříčím. Město 
leží na trase budoucí dálnice D1 Lipník nad Bečvou - Kroměříž - Vyškov - Brno. 
V neposlední řadě město Přerov leží na významné železniční křižovatce tratí č. 270 Česká 
Třebová-Bohumín/Polsko a č. 330 Přerov-Břeclav/Slovensko/Rakousko a 331 Přerov-Brno. 
Jak dálnice D1, tak železniční trať 330 a na ni navazující úsek trati 270 směrem na Ostravu 
leží v transevropském multimodálním koridoru VI.B Gdaňsk-Katowice-Břeclav/Brno-Vídeň, 
který je součástí evropské sítě TEN. Polohu města lze rovněž vymezit vzdáleností 
k významným městům: Praha – 280 km, Brno – 80 km, Ostrava – 80 km, Olomouc – 20 km, 
Vídeň – 220 km, Bratislava – 220 km. 
 
Od 1.7. 2006 je město Přerov statutárním městem. 
 
 
1.1 Historie 
 
Území, na kterém se dnes nachází město Přerov, bylo osídleno již v mladší době kamenné, o 
čemž svědčí významné archeologické nálezy sídliště lovce mamutů v lokalitě Přerov – 
Předmostí. S růstem významu obchodu se sídelní jádro přesunulo na levý břeh řeky Bečvy, 
kde procházely obchodní stezky. Předpokládá se, že Přerov byl jedním ze správních center 
Velkomoravské říše. První písemná zmínka o Přerově se datuje od roku 1046. Dalším 
významným bodem v historii města je rok 1256, kdy Přemysl Otakar II. udělil obyvatelům 
tehdejší trhové osady městská práva. Do roku 1487 pak byl Přerov královským městem. 
V průběhu 16. století  město hospodářsky vzkvétalo a tím přinášelo pánům ze Žerotína 
nezanedbatelný politický význam. V době husitských válek představovalo město Přerov 
důležité středisko kališníků na Moravě, bylo jedním ze čtyř sídel jednoty bratrské a také 
rodištěm Jana Blahoslava. Z významných osobností, které ve městě žily jmenujme alespoň 
J.A. Komenského.   
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Dvě století následující po prohraném stavovském povstání (17. - 18. století) znamenala 
pozvolný úpadek a ztrátu významu města. Teprve v souvislosti se zaváděním železniční 
dopravy došlo postupně od druhé poloviny 19. století k rychlému hospodářskému růstu, jehož 
základem byla po dlouhá léta výroba zemědělských strojů. V roce 1841 bylo vybudováno 
železniční spojení, které se stalo důležitou dopravní křižovatkou. V 70. letech 19. století 
dochází k  hospodářskému rozmachu hlavně v potravinářském a strojírenském průmyslu, 
který byl v následujících letech umocněn rozvojem lehkého průmyslu jemné mechaniky a 
optiky a v neposlední řadě také expanzí průmyslu chemického.  
 
Přerov má v současné době silně rozvinutou ekonomickou základnu a to jak průmyslovou, tak 
obslužnou. O významu vlastního města, tj. Přerova a Předmostí, svědčí vývoj počtu obyvatel 
v posledních sto třiceti letech, který je uveden v následující kapitole. Další dynamický rozvoj 
města nastal od padesátých let. Počet obyvatel vlastního Přerova se prakticky zdvojnásobil a 
začala výstavba rozsáhlých sídlišť. V období osmdesátých a devadesátých let byly k Přerovu 
připojeny některé venkovské obce v jeho nejbližším okolí. Vedle administrativně připojených 
sídel je Přerov přirozeným centrem rozsáhlého spádového území dalších obcí, pro které je 
přirozeným pracovním a administrativním střediskem. 
 
1.2 Plocha - velikost území 
 
Okresní město Přerov leží ve střední části Moravy (cca 20 km jihovýchodně od města 
Olomouc), městem protéká řeka Bečva. Na levém břehu leží městské části Přerov-město, 
Kozlovice, Lověšice, Újezdec, Henčlov, na pravém břehu Předmostí, Dluhonice, Čekyně, 
Vinary, Lýsky, Popovice, Žeravice a Penčice.  
 
Na historické jádro města, které není co do rozsahu a také vzhledem k současné velikosti 
města příliš velké, postupně navázaly další části města, především postupná výstavba 
městského centra v prostoru mezi historickým jádrem a nádražím a hlavní průmyslová zóna 
se strojírenstvím a chemií, situovaná na obou březích v jihozápadním sektoru města. 
V uspořádání města se významně uplatňuje Bečva a železnice, které nejenže město dělí na 
základní části, ale také do značné míry předurčují jeho komunikační síť a vytváření 
urbanistických os. Z celkové rozlohy města Přerova (5 849,5 ha) více než polovinu (61 %) 
představuje zemědělská půda. 
 
Tabulka 1 - Charakter území města Přerov 

Charakter území Rozloha (ha) Podíl na výměře města v % 
zemědělská půda 3 561,1 60,9 

lesní půda 563,5 9,6 
vodní plochy 87,2 1,5 

zastavěné plochy 316,6 5,4 
ostatní plochy 1 321,2 22,6 

Celková rozloha území 5 849,5 100,0 
Zdroj: ČSÚ, oddělení Přerov 
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Obrázek 1 - Charakter území města Přerov 
 

Zdroj: ČSÚ, oddělení Přerov 
 
Tabulka 2 - Vývoj městských částí Přerova 
Městská část Samostatná obec Připojení obce k Přerovu 
Část obce Přerov I - město 1046 1046 
Část obce Přerov II – Předmostí do r. 1959 od 1.1.1959 
Část obce Přerov  III – Lověšice do r. 1948 od 1.1.1948 
Část obce Přerov IV – Kozlovice do r. 1963 od 1.1.1964 
Část obce Přerov V – Dluhonice do r. 1975 od 1.1.1976 
Část obce Přerov VI – Újezdec do r. 1975 od 1.1.1976 
Část obce Přerov VII – Čekyně do r. 1979 od 1.1.1980 
Část obce Přerov VIII – Henčlov do r. 1979 od 1.1.1980 
Část obce Přerov IX – Lýsky do r. 1979 od 1.1.1980 
Část obce Přerov X – Popovice do r. 1979 od 1.1.1980 
Část obce Přerov XI – Vinary do r. 1979 od 1.1.1980 
Část obce Přerov XII – Žeravice do r. 1979 od 1.1.1980 
Část obce Přerov XIII – Penčice do r. 1985 od 1.1.1985 
Zdroj: evidence obyvatel, MěÚ Přerov 
 
 
Město Přerov leží v nadmořské výšce cca 210 m n. m. v teplé, mírně vlhké oblasti s mírnou 
zimou. Průměrná venkovní teplota během topného období je +3,5 °C. Počet dnů s průměrnou 
teplotou nižší než +12 °C je 218. Denní střední teplota v nejchladnějším měsíci (leden) je –
2,2 °C. Roční průměrná teplota vzduchu je 8,6 °C. Pro oblast je typické jiné proudění 
vzduchu v letních a jiné v zimních měsících. 

zemědělská půda
60,88%

lesní půda
9,63%

vodní plochy
1,49%

zastavěné plochy
5,41%

ostatní plochy
22,59%
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1.3 Lidnatost 
 
Ke dni 31.12.2005 bylo ve městě Přerově evidováno celkem 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, což lze vysvětlit v důsledku ekonomických 
změn ve společnosti. 
 
Tabulka 3 - Vývoj počtu obyvatel ve městě Přerově 

Rok 
Počet trvale 

bydlících osob (stav k  31.12.) 
Hustota zalidnění (osoba/km2) 

1991 50 986 875 
1995 50 447 866 
1999 49 153 843 
2000 48 901 836 
2001 47 988 820 
2002 47 582 813 
2003 47 311 809 
2004 46 938 803 
2005 46 858 801 

Zdroj: ČSÚ, oddělení Přerov 
 
 
Průměrný věk obyvatel města Přerova je 40,6 let, což je více než je např. průměrný věk 
obyvatel v okrese Přerov (39,9 let) a v Olomouckém kraji (39,8 let). Pro porovnání - 
průměrný věk obyvatel ČR je 39,8 let. 
 
Tabulka 4 - Počet obyvatel a rozloha jednotlivých městských částí Přerova 

Obec (část) 
První písemná 
zpráva (rok) 

Počet obyvatel 
k 31.12.2005 

Rozloha (ha) 

Část obce Přerov I - město 1046 36 399 2 156 
Část obce Přerov II – Předmostí 1368 5 088 418 
Část obce Přerov  III – Lověšice 1290 506 203 
Část obce Přerov IV – Kozlovice 1353 570 216 
Část obce Přerov V – Dluhonice 1131 349 435 
Část obce Přerov VI – Újezdec 1131 691 263 
Část obce Přerov VII – Čekyně 1318 677 410 
Část obce Přerov VIII – Henčlov 1786 568 372 
Část obce Přerov IX – Lýsky 1234 220 225 
Část obce Přerov X – Popovice 1346 227 160 
Část obce Přerov XI – Vinary 1282 804 287 
Část obce Přerov XII – Žeravice 1078 566 282 
Část obce Přerov XIII – Penčice 1131 286 399 
Přerov 1046 46 951 5 826 
Zdroj: Územní plán města Přerov – Průzkumy a rozbory 2005 
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1.4 Postavení města v rámci regionu a okresu 
 
1.4.1 Popis Olomouckého kraje 
 
Olomoucký kraj je tvořen okresy Šumperk, Olomouc, Přerov, Jeseník a Prostějov. Poloha 
kraje v rámci střední Evropy, vzhledem k hlavním koncentracím obyvatelstva a dopravním 
tahům, je jednou z velice silných stránek tohoto území. Dává předpoklady intenzivnímu 
propojení nejen s regiony ČR, ale i Polska, Rakouska, Slovenska a Maďarska. 
 
Olomoucký kraj s 639,2 tis. obyvateli se řadí k průměrně lidnatým krajům ČR. Žije zde 6,2 % 
obyvatel republiky na rozloze území 6,7 %. Na 1 km2 připadá 121,3 obyvatel, avšak v rámci 
kraje lze vystopovat podstatné rozdíly. Zatímco hustota zalidnění okresu Přerov dosahuje 
158,9 osob na km2, v okrese Jeseník je to pouze 58,3 osob na km2. Sídelní struktura kraje je 
velmi diferencovaná. Zatímco území mikroregionu Haná se vyznačuje převahou větších 
venkovských sídel, ve vrchovinném a horském reliéfu části mikroregionu Jeseník je sídelní 
struktura rozdrobena do sídel malých. Na území kraje se nachází 397 obcí, což je 6,3 % všech 
obcí ČR. Statut města v kraji na konci roku 2005 mělo 27 obcí. Největším městem je 
Olomouc se 100 752 obyvateli. 
 
Z hlediska dopravní infrastruktury lze kraj členit na centrální a severozápadní část. Centrální 
prostor vymezený městy Přerov - Olomouc - Hranice je již dnes vzhledem ke své stěžejní 
poloze dopravně přetížen. Integrují se zde dva nadregionální dopravní proudy, a to sever-jih i 
východ-západ. Oba mají celostátní až evropský význam. Klíčem pro rozvoj tohoto kraje je 
výstavba nových nadregionálních komunikací - dálnice D1 (dálnice D47) a na ni navazujících 
rychlostních silnic R 35 a R 48. V železniční dopravě má význam především trať 270, na 
kterou úzce navazují tratě mezinárodního tahu E 40 a E 65 začleněné do 11. tranzitního 
železničního koridoru. 
 
Pro severozápadní část kraje tvořenou okresy Šumperk a Jeseník má největší význam vý-
stavba nové čtyřproudové rychlostní komunikace Mohelnice - Petrov nad Desnou (1/44), 
která má být následně prodloužena až do Mikulovic. Jako nezbytné se ukazuje zvýšení 
přepravní kapacity stávajících silničních tahů, jednak výstavbou nových silnic, jednak re-
konstrukcemi spojenými s úpravami směrových a zejména šířkových parametrů. Velkým 
problémem i nadále zůstává nízká propustnost hranic s Polskem a zabezpečení obsluhy 
venkovských oblastí pravidelnou autobusovou dopravou. 
 
Sociálně ekonomické ukazatele zařazují Olomoucký kraj mezi průměrné až podprůměrné 
regiony ČR. Podíl HDP v přepočtu na paritu kupní síly, v roce 2004 dosahoval 54,8 % 
průměru EU, oproti 77,4 % v České republice. Olomoucký kraj má značně vyšší než prů-
měrný podíl pracujících v zemědělství a lesnictví (7,4 %) a mírně nadprůměrný podíl 
pracovníků v průmyslu (41,2 %). Z odvětví terciérní sféry je mírně nadprůměrný podíl 
pracovníků ve zdravotnictví (7,7 %) a školství (6,2 %) dopravě, v ostatních odvětvích 
terciérní sféry je jejich podíl podprůměrný. 
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Tabulka 5 - Základní údaje Olomouckého kraje 
Výměra území v km2 5 267 
Počet okresů 5 
Počet obcí (z toho měst) 397 (27) 
Počet obyvatel (k 31. 12. 2005) 639 161 
Hustota obyvatel na km2 121,3 
Přírůstek (úbytek) obyvatel v roce 2005 -262 
Míra nezaměstnanosti (k 31. 12. 2005) 10,65 % 
Hrubý domácí produkt na 1 obyv. v roce 2004 211 467 Kč 
Zdroj: ČSÚ 
 
Průmysl je nadprůměrně zastoupen v zaměstnanosti ve všech okresech s výjimkou 
Olomouckého, v němž mají největší zastoupení doprava, školství, zdravotnictví a zeměděl-
ství. V okrese Přerov je podíl zaměstnanosti na průmyslu sice velmi nízko pod průměrem, ale 
výrazně v něm vystupuje doprava, díky významnému železničnímu uzlu i křižovatce více 
silnic 1. třídy vytvářející vhodné podmínky pro dopravní podniky. Z hlediska přidané hodnoty 
má největší podíl v kraji potravinářský průmysl (22 %), z hlediska zaměstnanosti všeobecné 
strojírenství (22,9 %), především v Olomouci a v Přerově, dále konfekční průmysl v 
Prostějově. Ukazatel tržeb z průmyslové činnosti na jednoho obyvatele za celý kraj je výrazně 
pod republikovým průměrem (73 % průměru ČR). Podle předběžných údajů ČSÚ se 
průměrná mzda se v Olomouckém kraji v roce 2005 vyšplhala na 16 191 Kč, což představuje 
85,1 % průměru ČR. 
 
Přírodní podmínky jsou významným lokalizačním faktorem pro turistický rozvoj regionu. 
Největší význam má krajinný rekreační celek, chráněná krajinná oblast Jeseníky. K přírodním 
zajímavostem s nadregionálním významem patří v turistické nabídce regionu Haná krasová 
jeskyně a Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví. Další dominantní turistickou 
atraktivitou je lázeňství (lázně Jeseník, Lipová - lázně, Velké Losiny, Teplice nad Bečvou, 
Bludov, Slatinice, lázně Skalka). Poměrně příznivé, i když selektivní šance má městská 
turistika spojená s návštěvou kulturně-historických památek včetně folklórních akcí. Největší 
význam nejen pro městskou, ale i konferenční turistiku má historické město Olomouc.
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1.4.2 Popis okresu a města 
 
Okres Přerov leží na střední Moravě v oblasti soutoku řek Moravy a Bečvy. Zaujímá 
výhodnou polohu na křižovatce hlavních směrů dávných i současných evropských cest. 
Územím okresu probíhá hranice mezi Českým masivem a Karpatskou soustavou, kterou tvoří 
pásmo nížin. Okres leží na rozhraní povodí Moravy a Bečvy, které je rovněž evropským 
rozvodím mezi Černým a Baltským mořem. Z hlediska přírodních poměrů tvoří území okresu 
tři zeměpisně odlišné části, a to Přerovsko, které má ryze hanácký ráz, je rovinaté bez 
výrazných kopců a hor, dále Hranicko, které má již větší nadmořskou výšku, je kopcovité až 
hornaté s velkým množstvím lesních ploch. Třetí zeměpisnou částí okresu je Kojetínsko, které 
se svým charakterem podobá Přerovsku, je však lesnatější a jeho vodní nádrže zásobují pitnou 
vodou většinu okresu. 
 
Svou rozlohou 845 km2 patří okres Přerov mezi nejmenší okresy v České republice. Počtem 
obyvatel 134 265 (k 31.12.2005) a hustotou zalidnění patří do první třetiny nejlidnatějších 
okresů v ČR (21. místo). Stejné pořadí přísluší okresu i z hlediska obytné, pracovní a 
obslužné. V současné době se člení okres Přerov na 104 obcí, z nichž obce Přerov, Hranice, 
Lipník nad Bečvou, Kojetín a Tovačov mají statut města. 
 
Rozhodujícím hospodářským odvětvím Přerovska je zpracovatelský průmysl. Vzhledem 
k příznivým půdním a klimatickým podmínkám si však zachovává významné postavení také 
zemědělství, i když z hlediska podílu na zaměstnanosti je několikanásobně předstiženo 
terciérním sektorem. Ze srovnání struktury ekonomicky aktivního obyvatelstva okresu Přerov 
a ČR je zřejmý relativně významný podíl zaměstnanosti v primárním sektoru (zemědělství, 
lesnictví). Dalším tradičně významným hospodářským odvětvím Přerovska je doprava, která 
představuje zhruba 138 % průměru ČR. Ve srovnání s průměrem ČR je na Přerovsku poněkud 
vyšší zaměstnanost ve veřejných službách (školství, zdravotnictví), což odráží především 
význam okresního města jako střediska těchto služeb nadregionálního významu. 
 
Význam zemědělství je dán především velmi příznivými přírodními podmínkami pro 
zemědělskou výrobu ve větší části okresu. Půdy v obvodech pověřených obecních úřadů 
Kojetín a Přerov patří k bonitně nejhodnotnějším v ČR.  
 
Klíčová odvětví okresu jsou: 
• Zpracovatelský průmysl – rozhodující sektor ekonomiky okresu, prošel v první polovině 

90. let transformací. Přes všechny změny však zůstalo v odvětvové struktuře dominantní 
postavení strojírenství a kovodělného průmyslu.  

• Průmysl potravinářský 
• Průmysl stavebních hmot 
• Energetický průmysl 
• Chemický průmysl 
• Kožedělný a oděvní průmysl 
 
Poloha okresu Přerov v Moravské bráně předurčuje jeho dopravní význam. Přerov byl jedním 
z prvních měst ČR, napojených na moderní železniční síť (1841) a je v současnosti jedním 
z nejvýznamnějších železničních uzlů ČR.  
 
Okres Přerov je díky příhodným přírodním podmínkám i díky výhodné poloze poměrně hustě 
zalidněn. Hustota zalidnění 158,9 obyv./km2 je v ČR značně nadprůměrná, vyšší je pouze v 
18 okresech, z nichž však většinu tvoří okresy s velkoměsty. Věková struktura obyvatel 
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Přerovska je v rámci ČR poměrně nepříznivá. Je to zejména důsledek dlouhodobě záporného 
salda migrace, která podobně jako v jiných regionech odlévá z okresu především mladé lidi na 
začátku jejich ekonomické aktivity. 
 
Údaje o struktuře obyvatelstva z hlediska sociokulturních znaků jako je vzdělání, národnost 
nebo náboženské vyznání je v ČR možné zjistit pouze ze sčítání lidu (rok 2001). Postavení 
okresu Přerov z hlediska vzdělanosti silně souvisí se stupněm urbanizace: obyvatelstvo měst 
je vzdělanější než venkovská populace.  Podíl obyvatel s učňovským a středoškolským 
vzděláním je mírně nadprůměrný (okres 67,3 % - ČR 62,9 %), podíl vysokoškoláků je sice 
podprůměrný (okres 7,6 % - ČR 8,9 %), ale i přesto zůstává okres Přerov v první třetině 
okresů ČR z hlediska tohoto ukazatele. 
 
Z hlediska národnostní struktury je obyvatelstvo značně homogenní, pouze 2,5 % obyvatel se 
přihlásilo k jiné než české, moravské nebo slezské národnosti. Nejpočetnějšími menšinovými 
národnostmi byla národnost slovenská (1,8 %) a romská (0,2 %). K některému náboženskému 
vyznání se při posledním censu přihlásila téměř polovina obyvatel, což je více než je průměr 
kraje i ČR. Naprostá většina věřících (91,8 %) se hlásí k římskokatolickému náboženství. 
 
Hlavními turistickými atraktivitami okresu jsou lázně Teplice nad Bečvou se Zbrašovskými 
aragonitovými jeskyněmi v Hranickém krasu, městská památková rezervace Lipník nad 
Bečvou a městské památkové zóny Přerov, Hranice a Tovačov, Hrad Helfštýn a řada dalších 
historických a kulturních památek i kulturní krajina Oderských vrchů a Maleníku. 
  
Město Přerov je možno charakterizovat jako průmyslově-zemědělskou oblast s rozvinutými 
službami. Město je jedním z center regionální aglomerace, která představuje oblast Střední 
Moravy. Město Přerov je centrem průmyslu, školství, kultury i zdravotnictví. Vlastní poloha 
města na okraji Hané a Moravské brány s rozvinutým průmyslem a důležitým dopravním 
uzlem v železniční a silniční dopravě určuje sídelní útvar Přerov jako prostor výrazně 
polyfunkčního charakteru. 
 
Zemědělská činnost: 
Z rostlinné výroby v okrese zastává nejvyšší podíl produkce obilovin, a to především pšenice. 
Celkově je obilovinami oseta téměř polovina celkové zemědělské půdy okresu. Na další místa 
se pak řadí produkce řepky olejné a technické cukrovky. V rámci živočišné výroby je 
nejdůležitější chov drůbeže, prasat a skotu. Díky silné konkurenci na trhu produktů živočišné 
výroby lze do budoucna očekávat další pokles zaměstnanosti v zemědělství a následné 
pokračování tendence k přesunu obyvatelstva za prací do města Přerova. Tím se bude 
pravděpodobně význam zemědělství jako zdroje daňových příjmů dále snižovat, nicméně 
z hlediska produkce bude pravděpodobně nadále i do budoucna okres Přerov představovat 
důležitou zemědělskou oblast. 
 
Průmyslová činnost: 
Do současné doby procházela a částečně stále prochází řada významných podniků města 
Přerova restrukturalizačním procesem, který je spojen s propouštěním zaměstnanců, což se 
negativně projevuje na celkové zaměstnanosti ve městě a sekundárně i na daňových příjmech 
města. I přes tuto skutečnost zůstává  a pravděpodobně i zůstane průmysl jako odvětví 
tradičně nejvýznamnějším zaměstnavatelem obyvatel města Přerova. 
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2. OBYVATELSTVO 

2.1 Základní charakteristiky obyvatelstva 
 
Přerov patří do skupiny velkých regionálních středisek. Rozsahem své střediskové působnosti 
zabírá zhruba celý svůj okres, takže spolu se svým zázemím vytváří region s přibližně 135 tis. 
obyvateli. Polohové výhody předurčily všeobecně progresivní vývojovou orientaci města. 
V podstatě od druhé poloviny minulého století vykazuje Přerov plynulý růst obyvatelstva i 
ekonomiky, s nejvyšší dosaženou dynamikou v letech 1950-1980. V tomto období byl 
posilován ve městě především těžký průmysl. To však vedlo k zjednodušení a k určité 
jednostrannosti ekonomiky města. Již v 80. letech dochází k relativní vývojové stagnaci, která 
se počátkem 90. let mění v tendenci mírného, ale neustálého poklesu. 
 
Základní údaje o dlouhodobém vývoji obyvatelstva uvádí následující tabulka. 
 
Tabulka 6 - Dosavadní vývoj obyvatelstva ve městě Přerově 

Rok sčítání 
Přerov město + 

Předmostí 
Připojené obce Celkem město Přerov 

1869 7 671 3 670 11 341 
1880 11 701 3 759 15 464 
1890 13 744 4 005 17 749 
1900 17 657 4 350 22 007 
1910 21 622 5 344 26 966 
1921 22 594 5 848 28 442 
1930 23 846 6 424 30 270 
1950 22 798 6 256 29 054 
1961 29 617 6 484 36 101 
1970 38 258 6 066 44 324 
1980 44 845 5 748 50 593 
1991 46 112 5 188 51 300 
2001 43 011 5 324 48 335 
2005 41 487 5 464 46 951 

Zdroj: roky 1961, 1970, 1980, 1991, 2001 – ČSÚ (SLDB), oddělení Přerov; rok 2005 – 
Územní plán města Přerov – Průzkumy a rozbory 2005; MěÚ Přerov 
 
Popsaný vývoj se týkal celého administrativně vymezeného města Přerova. V připojených 
obcích byl vývoj obyvatelstva obdobný, ale stagnace, resp. úbytek obyvatelstva začal už 
v šedesátých letech a naopak od začátku 90. let v připojených obcích počet obyvatel mírně 
roste. 
 
Pro podrobnější hodnocení vnitřní diferenciace charakteristik obyvatelstva, bytového fondu i 
bydlení byly vytvořeny 3 zóny města Přerova: 
 
Zóna A centrální zóna: zahrnuje Přerov I – město 
Zóna B ostatní části: zahrnuje Přerov II – Předmostí 
Zóna C místní části: zahrnuje části obce Přerov III – Přerov XIII (Lověšice, Kozlovice, 

Dluhonice, Újezdec, Čekyně, Henčlov, Lýsky, Popovice, Vinary, Žeravice, 
Penčice) 

Zdroj: TERPLAN, Bytová politika města Přerova 
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Vývoj obyvatelstva v těchto zónách v letech 1970-2001 je shrnut v následující tabulce. 
 
Tabulka 7 - Vývoj obyvatelstva v zónách v letech 1970-2001 

Počet obyvatel 
Zóna Název 

1970 1980 1991 2001 
A Centrální zóna 36 892 44 220 40 282 37 638 
B Ostatní části města 1 366 625 5 830 5 373 
C Místní části 6 066 5 748 5 188 5 324 

Celkem Přerov 44 324 50 593 51 300 48 335 
Zdroj: TERPLAN, Bytová politika města Přerova; MěÚ Přerov, ČSÚ (SLDB) 
 
Z uvedeného vyplývá, že rozhodující změny ve vývoji obyvatelstva proběhly v sedmdesátých 
letech, v letech 1980-1991 sice dochází ke značnému přírůstku obyvatel v zóně B, ale 
pokračuje úbytek v centrální zóně i v zóně C. Po roce 1991 dochází k dalšímu úbytku 
obyvatel v centrální zóně a ubývá také počet obyvatel v ostatních částech města. Naopak 
v místních částech dochází k přírůstku obyvatel. Celkový počet obyvatel města Přerova však 
dlouhodobě neustále klesá. 
 
V následující tabulce je možno srovnat dosavadní trendy vývoje obyvatelstva s vývojem od 
počátku šedesátých let minulého století. 
 
Tabulka 8 - Vývoj obyvatelstva v částech města Přerova v letech 1961-2005 

Městský obvod Celkový počet obyvatel 
 k 1.3.1961 k 1.12.1970 k 1.11.1980 k 3.3.1991 k 1.3.2001 k 09/2005 

Část obce Přerov I – město 28 104 36 892 44 220 40 282 37 638 36 399 
Část obce Přerov II – Předmostí 1 513 1 366 625   5 830 5 373 5 088 
Část obce Přerov  III – Lověšice 865 690 568     478 483 506 
Část obce Přerov IV – Kozlovice 586 557 695     586 557 570 
Část obce Přerov V – Dluhonice 714 610 449     347 332 349 
Část obce Přerov VI – Újezdec 983 897 788     634 659 691 
Část obce Přerov VII – Čekyně 785 778 735     674 634 677 
Část obce Přerov VIII – Henčlov 403 564 572     602 561 568 
Část obce Přerov IX – Lýsky 282 255 238     218 219 220 
Část obce Přerov X – Popovice 308 288 257     210 217 227 
Část obce Přerov XI – Vinary 395 373 544     640 788 804 
Část obce Přerov XII – Žeravice 700 636 574     515 558 566 
Část obce Přerov XIII – Penčice 462 418 328     284 316 286 
Přerov 36 101 44 324 50 593 51 300 48 335 46 951 
z toho vlastní město + Předmostí 29 617 38 258 44 845 46 112 43 011 41 487 
z toho přičleněné obce 6 484 6 066 5 748 5 188 5 324 5 464 
Zdroj:  roky 1961, 1970, 1980, 1991, 2001 – ČSÚ (SLDB), oddělení Přerov; rok 2005 – 
Územní plán města Přerov – Průzkumy a rozbory 2005 
 
Z uvedeného je zřejmé, že stálý přírůstek obyvatel byl pouze ve Vinarech.  Počátkem 
devadesátých let byl vývoj populace obdobný jako u většiny větších měst ČR. Obyvatelstvo 
v jádrech měst ubývalo, zatímco obce v jejich zázemí zaznamenaly většinou přírůstek 
obyvatel (Vinary, Újezdec, Popovice, Žeravice). V letech 1991-2005 zaznamenali největší 
přírůstek obyvatel ve Vinarech (164 obyvatel), naopak největší úbytek zaznamenala část obce 
Přerov I – město (- 3 883 obyvatel). 
 
Konkrétněji tento trend úbytku obyvatelstva vykresluje následující tabulka, která mapuje 
vývoj počtu obyvatel ve městě Přerov za posledních 15 let. 
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Tabulka 9 - Vývoj počtu obyvatel v období let 1991-2005 (k 31.12.) 

Z toho Rok Celkový počet 
obyvatel počet mužů počet žen 

1991 50 986 24 649 26 337 
1992 50 958 24 642 26 316 
1993 50 765 24 523 26 242 
1994 50 728 24 526 26 202 
1995 50 447 24 413 26 034 
1996 50 206 24 299 25 907 
1997 49 930 24 163 25 767 
1998 49 560 24 002 25 558 
1999 49 153 23 751 25 402 
2000 48 901 23 640 25 261 
2001 47 988 23 176 24 812 
2002 47 582 22 975 24 607 
2003 47 311 22 860 24 451 
2004 46 938 22 663 24 275 
2005 46 858 22 683 24 175 

Zdroj:  ČSÚ, oddělení Přerov 
           
 
 
Obrázek 2 - Vývoj počtu obyvatel v období let 1991-2005 (k 31.12.) 

 
Zdroj: ČSÚ, oddělení Přerov 
           
 
 
2.2 Věková skladba obyvatelstva 
 
Věková struktura měla v roce 2001 regresivní charakter (vyznačovala se převahou nejstarších 
obyvatel v poproduktivním věku nad nejmladšími obyvateli ve věku 0-14 let).  
 
Nejlepší věkovou strukturu měla v r. 2001 nejlidnatější část města (což představuje 78 % 
všech obyvatel), dále pak centrální zóna (11 %), nejstarší obyvatelstvo žilo v přilehlých 
obcích (11 % obyvatel města). Od roku 1991 dochází ke stárnutí obyvatelstva města, které se 
projevuje úbytkem nejmladších obyvatel a počínajícím přírůstkem osob nejstarších. Tento 
vývoj je možné – vzhledem k výrazně snížené porodnosti (viz  tabulka č. 10) očekávat i do 
budoucna.   
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Tabulka 10 - Vývoj obyvatelstva podle základních věkových skupin v období let 
1991-2005 

v tom ve věku Rok stav k 31.12. 
předproduktivní produktivní poproduktivní 

1991 50 986 10 400 31 368 9 218 
1992 50 958 10 057 31 559 9 342 
1993 50 765 9 676 31 596 9 493 
1994 50 728 9 313 31 798 9 617 
1995 50 447 9 052 33 117 8 278 
1996 50 206 8 792 33 104 8 310 
1997 49 930 8 546 33 039 8 345 
1998 49 560 8 245 32 878 8 437 
1999 49 153 7 986 32 623 8 544 
2000 48 901 7 716 32 487 8 698 
2001 47 988 7 321 31 791 8 876 
2002 47 582 7 121 31 417 9 044 
2003 47 311 6 833 31 158 9 320 
2004 46 938 6 581 30 741 9 616 
2005 46 858 6 368 30 624 9 866 

Vysvětlivky: 
předproduktivní věk: 0-14 let 
produktivní věk: 15-59 let  (muži i ženy), do r. 1995: 15-59 let (muži), 15-54 let (ženy) 
poproduktivní věk: 60+ let  (muži i ženy), do r. 1995: 60+ let (muži), 55+ let (ženy) 
Zdroj: ČSÚ, oddělení Přerov, MěÚ Přerov 
 
 
2.3 Národnostní původ a náboženské vyznání 
 
Národnostní složení obyvatel města je charakteristické převahou české národnosti (88,4 %), 
následují národnost moravská (7,1 %) a slovenská (1,9 %). V porovnání s městy obdobné 
populační velikosti žije v Přerově méně osob tzv. ostatních národností (0,4 %). 

 
Tabulka 11 - Národnostní složení obyvatel Přerova 

Národnost Muži Ženy Celkem % 
česká 20 312 22 406 42 718 88,4 
moravská 1 876 1 574 3 450 7,1 
slovenská 516 425 941 1,9 
romská 54 48 102 0,2 
vietnamská 40 26 66 0,1 
ukrajinská 16 32 48 0,1 
polská 16 21 37 0,1 
ruská 9 16 25 0,1 
německá 14 6 20 0,0 
slezská 6 2 8 0,0 
ostatní + nezjištěna 128 75 920 1,9 
Celkem 23 364 24 971 48 335 100 
Zdroj: SLDB v roce 2001 
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Podle údajů ze SLDB 2001 náboženské vyznání deklarovalo 33,5 % obyvatel města 
(srovnatelná města 32 %). Převažujícím náboženstvím je římskokatolické vyznání (29,9 % 
občanů města, 89,3 % věřících občanů města), podíly ostatních náboženských vyznání jsou 
téměř zanedbatelné. 59 % obyvatel města je bez vyznání, u 7,5 % obyvatel nebylo náboženské 
vyznání zjištěno. 
 
 
2.4 Úroveň vzdělání 
 
Míra vzdělanosti, tj. podíl obyvatel nad 15 let s dokončeným středoškolským či 
vysokoškolským vzděláním se v letech 1970-2001 zvýšila u vysokoškolského vzdělání a 
v současnosti přesahuje okresní průměr o 2,5 %. U míry středoškolského vzdělání došlo při 
posledním SLDB v roce 2001 k poklesu na 29,5 %, což je ale stále (zhruba o 4 %) více než 
činí míra středoškolského vzdělání v okrese. 
 
Tabulka 12 - Míra vzdělanosti obyvatel 

Míra vzdělanosti v % 
město Přerov okres Přerov 

 

středoškolské vysokoškolské středoškolské vysokoškolské 
1970 24,6 5,4 17,6 2,7 
1980 28,1 7,3 21,4 4,0 
1991 35,6 10,0 28,2 5,8 
2001* 29,5 10,1 25,6 7,6 
Zdroj: TERPLAN, Bytová politika města Přerova, SLDB 2001 
*) podle klasifikace ISCED 
 
Mezi 132 městy ČR v roce 2001 byl Přerov ve středoškolské vzdělanosti na 46. místě (v roce 
1970 a 1991 byl na 26. místě), ve vysokoškolské vzdělanosti na 34. místě (v roce 1970 na 30. 
místě, v roce 1991 na 41. místě). 
 
Tabulka 13 - Struktura obyvatel podle dosaženého stupně vzdělání 
Nejvyšší dosažené vzdělání Celkem 
Základní 8 107 
Střední odborné bez maturity 14 495 
Úplné střední a vyšší 13 397 
Vysokoškolské 4 132 
bez vzdělání + nezjištěné 668 
% obyv. nad 15 let se SŠ vzděl. 29,5 
% obyv. nad 15 let se VŠ vzděl. 10,1 
Obyvatelstvo 15+ celkem 40 799 
Zdroj: SLDB 2001 
 
2.5 Migrace obyvatel 
 
Vývoj obyvatelstva města Přerova přirozenou a mechanickou měnou v letech 1991-2005 (viz 
následující tabulka) poukazuje na stálý úbytek migrací (celkem – 4 072) a relativně příznivý 
vývoj přirozenou měrou (celkem +84), i když od roku 1995 (s výjimkou roku 1997) již trvale 
převládal počet zemřelých osob nad narozenými. Celé období znamenalo ztrátu 4 128 
obyvatel, což je 8,1 % stavu z roku 1991 a lze v tomto období mluvit o stagnaci až mírné 
regresi obyvatelstva města Přerova.  
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Tabulka 14 - Bilance obyvatelstva za město Přerov 
Město Přerov 

Rok Stav k 
31.12. 

Narození Zemřelí Přiroz. 
přírůstek 

Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo 
migrace 

Přírůstek 
celkem 

1980 50 593 715 491 224 872 915 -43 181 
1991 50 986 624 486 138 729 1 281 -552 -414 
1992 50 958 558 432 126 939 1 093 -154 -28 
1993 50 765 569 459 110 696 999 -303 -193 
1994 50 728 478 436 42 636 715 -79 -37 
1995 50 447 466 517 -51 613 843 -230 -281 
1996 50 206 425 434 -9 598 830 -232 -241 
1997 49 930 452 448 4 517 797 -280 -279 
1998 49 560 400 441 -41 542 871 -329 -370 
1999 49 153 387 437 -50 589 884 -295 -345 
2000 48 901 385 443 -58 619 813 -194 -252 
2001 47 988 401 438 -37 556 940 -384 -421 
2002 47 582 432 465 -33 647 1 020 -373 -406 
2003 47 311 377 407 -30 707 948 -241 -271 
2004 46 938 424 433 -9 654 1 018 -364 -373 
2005 46 858 416 434 -18 867 929 -62 -80 
Zdroj: ČSÚ, oddělení Přerov 
 

Obrázek 3 - Vývoj počtu obyvatel v období let 1980-2005 

Zdroj: ČSÚ, oddělení Přerov 
 
Tabulka 15 - Bilance obyvatelstva za okres Přerov 

Okres Přerov 
Rok stav k 

31.12. 
narození zemřelí přiroz. 

přírůstek 
přistěhovalí vystěhovalí saldo 

migrace 
přírůstek 
celkem 

1991 138 308 1 809 1 629 183 1 537 1 875 -338 -155 
1992 138 504 1 657 1 548 109 1 759 1 672 87 196 
1993 138 472 1 692 1 553 139 1458 1 629 -171 -32 
1994 138 623 1 505 1 415 90 1 217 1 156 61 151 
1995 138 216 1 300 1 653 -353 1 087 1 141 -54 -407 
1996 138 032 1 244 1 462 -218 1 046 1 012 34 -184 
1997 137 513 1 191 1 539 -348 985 1 156 -171 -519 
1998 137 019 1 175 1 491 -316 937 1 115 -178 -494 
1999 136 667 1 210 1 405 -195 1 015 1 172 -157 -352 
2000 136 294 1 146 1 446 -300 1 087 1 160 -73 -373 
2001 135 375 1 174 1 441 -267 1 006 1 396 -390 -657 
2002 134 895 1 201 1 437 -236 1 218 1 462 -244 -480 
2003 134 599 1 212 1 392 -180 1 251 1 367 -116 -296 
2004 134 181 1 217 1 385 -168 1 223 1 473 -250 -418 
2005 134 265 1 288 1 351 -63 1 512 1 365 147 84 
Zdroj: ČSÚ, oddělení Přerov 
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Rovněž vývoj obyvatelstva v okrese Přerov přirozenou a mechanickou měnou v letech 1991-
2005 poukazuje na stálý úbytek migrací (celkem -1 813) a od roku 1995 i na trvale záporný 
přirozený přírůstek (celkem -2 123). Celé období znamenalo ztrátu -4 043 obyvatel, což je 2,9 
% stavu z roku 1991, takže lze v tomto období mluvit o stagnaci až mírné regresi obyvatelstva 
okresu Přerov. 
 
Od roku 2000 se však začíná projevovat vliv jak dlouhodobě záporného přirozeného 
přírůstku, tak i úbytek migrací, což vede k prohloubení záporného celkového přírůstku. Jen 
v období 2000-2005 činil přirozený přírůstek celkem -1 214 obyvatel a migrační saldo činilo 
celkem -926 obyvatel. Celé období znamenalo ztrátu 2 029 obyvatel, což je téměř 1,5 krát 
tolik než za předcházejících 10 let. 
 
V celém sledovaném období 1991-2005 tak došlo v okrese Přerov k celkovému úbytku 4 043 
obyvatel, z toho 2 123 obyvatel vlivem záporného přirozeného přírůstku a 1 813 obyvatel 
vlivem celkového úbytku migrací. V roce 2005 však okres Přerov znamenal po deseti letech 
opět kladné migrační saldo a kladný celkový přírůstek obyvatelstva. 
 
 
2.6 Dojížďka a vyjížďka obyvatel 
 
Vzhledem k tomu, že k dojížďce a vyjížďce obyvatel jsou k dispozici pouze údaje ze SLDB 
z roku 2001, předkládáme v této studii alespoň tyto údaje.  
 
Podle těchto údajů do Přerova dojíždělo za prací celkem 9 796 osob, z toho 7 037 osob 
v rámci okresu a 2 759 osob z jiných okresů. Nejvíce osob v rámci okresu dojíždělo do 
Přerova z Lipníka nad Bečvou (565), Troubek (383), Horní Moštěnice (343) a Kojetína (340), 
mimo okres pak nejvíce z Olomouce (277) a Prostějova (125). Podle odvětví ekonomických 
činností dojíždělo nejvíce zaměstnaných osob do průmyslu (3 370), do odvětví doprava a 
telekomunikace (1 425) a do stavebnictví (999). 
 
Z Přerova vyjíždělo za prací celkem 4 362 osob, z toho 1 703 osob v rámci okresu, 2 565 osob 
do jiných okresů a 94 osob do zahraničí. Nejvíce osob v rámci okresu vyjíždělo do Bochoře 
(377), Lipníka nad Bečvou (167) a Hranic (147). Mimo okres pak nejvíce osob z Přerova 
dojíždělo do Olomouce (843), Prahy (388) a Brna (182). Podle odvětví ekonomických 
činností dojíždělo nejvíce zaměstnaných osob do průmyslu (1 044), do odvětví doprava a 
telekomunikace (465) a do stavebnictví (379). 
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3. DOMÁCNOSTI A BYDLENÍ 

 
3.1 Domovní a bytový fond 
 
Řada údajů týkajících se informací o obyvatelstvu a domácnostech se získává ze sčítání lidí, 
domů a bytů. Protože poslední sčítání proběhlo v roce 2001, nejsou aktuálnější údaje 
k dispozici. Vzhledem ke skutečnosti, že příští sčítání proběhne v roce 2011, uvádíme pro 
případné porovnání a alespoň orientaci i údaje z minulého sčítání. 
 
Přerov měl v roce 2001 celkem 4 264 domů, z toho 3 867 trvale obydlených. Mezi trvale 
obydlené domy patřilo 2 737 (70,8 %) rodinných domů, 1 069 (27,6 %) bytových domů a 61 
domů ostatních (1,6 %). 
 
Pro podrobnější hodnocení vnitřní diferenciace charakteristik obyvatelstva, bytového fondu i 
bydlení byly vytvořeny 3 zóny města Přerova: 
Zóna A centrální zóna: zahrnuje Přerov I – město 
Zóna B ostatní části: zahrnuje Přerov II – Předmostí 
Zóna C místní části: zahrnuje části obce Přerov III – Přerov XIII (Lověšice, Kozlovice, 

Dluhonice, Újezdec, Čekyně, Henčlov, Lýsky, Popovice, Vinary, Žeravice, 
Penčice) 

Zdroj: TERPLAN, Bytová politika města Přerova 
 
Bytový fond s 20 307 byty byl obydlen z 93 %, neboť 1 414 bytů bylo neobydlených. 
Z celkového počtu 18 893 trvale obydlených bytů bylo 3 183 bytů (16,8 %) v rodinných 
domech, 15 628 bytů (82,7 %) v bytových domech a 82 bytů (0,5 %) v ostatních budovách. 
Neobydlených bytů bylo 7 % z celkového bytového fondu – pro srovnání průměr u populačně 
srovnatelných měst činil 7,2 %. Nejvíce neobydlených bytů (90,3 %) bylo v zóně A, 5,8 % 
v zóně B a 3,9 % v zóně C. Z neobydlených bytů se 975 z nich nacházelo v obydlených 
domech, 439 v neobydlených domech. 65 bytů bylo obydleno přechodně, 50 neobydlených 
bytů v přilehlých obcích sloužilo k rekreaci. 
 
V letech 1961-2001 se bytový fond v Přerově vyvíjel takto: 
 
Tabulka 16 - Vývoj bytového fondu v Přerově v letech 1961-2001 

Rok Ukazatel 
1961 1970 1980 1991 2001 

Počet bytů 11 381 14 728 17 301 18 841 18 893 
Počet bytů na 1000 obyvatel 317 332 342 367 394 
Čisté přírůstky bytů 3 347 2 573 1 540 52 
Zdroj: TERPLAN, Bytová politika města Přerova; SLDB 1991 a 2001; MěÚ Přerov 
 
Největší přírůstek bytů byl ve městě v šedesátých letech (15. místo v ČR), v sedmdesátých 
letech došlo k poklesu zhruba o 1/4 (25. místo v ČR), v osmdesátých letech byl pokles o cca 
40 % proti předchozímu období (36. místo v ČR) a dramatický pokles následoval především 
v devadesátých letech o cca 97 % proti předchozímu období. Bytový fond vzrostl za celé 
čtyřicetileté období o dvě třetiny. V současné době je počet bytů kvantitativně stabilizovaný a 
odpovídá potřebám současného počtu obyvatelstva. 
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Průměrné  stáří  bytů  v  Přerově  bylo  v  roce  2001  45,7  roků (pro srovnání v roce 1991 
31,6 roků), přičemž u rodinných domů 47,8 roků, u bytových a ostatních domů 40,7 roků. 
 
3.2 Průměrná velikost bytů 
 
Důležitým znakem kvality bydlení je průměrná velikost obytné plochy v m2 na osobu. Ta se 
postupně zvyšovala od roku 1970 z 12,4 m2 na 16,9 m2 v roce 2001, což je sice příznivá 
tendence, ale ve srovnání s ostatními městy v ČR je tato hodnota poměrně nízká. Rovněž ve 
srovnání s velikostně obdobnými městy v ČR je tato hodnota nízká. V období mezi dvěmi 
posledními SLDB (1991-2001) Přerov v tomto znaku kvality bydlení předstihl pouze Jihlavu. 
 
Tabulka 17 - Průměrná obytná plocha na osobu (v m2) 

Obytná plocha na osobu (m2) 
Město bytový fond 

celkem 1991 
bytový fond 
celkem 2001 

Karlovy Vary 15,82 18,02 
Děčín 16,30 18,31 

Teplice 16,65 19,25 
Jihlava 15,22 16,86 

Chomutov 15,55 17,36 
Přerov 14,87 16,92 

Prostějov 16,01 18,15 
Jablonec nad Nisou 16,88 18,20 

Česká republika - města 
nad 10 000 obyvatel 

15,75 18,60 

Zdroj: TERPLAN, Bytová politika města Přerova; SLDB 1991 a 2001; MěÚ Přerov 
 
Z uvedeného srovnání je zřejmé, že město Přerov patří nejen mezi populačně srovnatelnými 
městy, ale také mezi městy ČR, k městům s nejnižší obytnou plochou na obyvatele. To se týká 
jak obyvatel bydlících v rodinných, tak i obytných domech, kde jsou uvedené hodnoty pod 
průměry měst nad 10 000 obyvatel. 
 
Tabulka 18 - Trvale obydlené byty podle velikosti, kategorie a počtu osob 

Počet bytů podle osob v bytě Celkem Druh domu, kategorie 
bytu, počet místností 1 osoba 2 3 4 5 6+ absol. v % 
Byty celkem 4 816 5 556 3 860 3 644 717 300 18 893 100 
     z toho rodinné domy 751 896 589 667 200 80 3 183 16,8 
           kategorie I. 548 799 546 628 186 73 2 780 14,7 
                           II. 107 62 32 32 13 7 253 1,3 
                           III. a IV. 67 27 8 5 1 - 108 0,6 
     z toho bytové domy 4 040 4 640 3 255 2 962 512 219 15 628 82,7 
           kategorie I. 3 866 4 518 3 204 2 905 483 161 15 137 80,1 
                           II. 121 83 35 35 17 31 322 1,7 
                           III. a IV. 23 24 11 14 8 22 102 0,5 
Byty podle počtu obyt. místn. 
1 obytná místnost 1 601 469 177 64 26 15 2 352 12,4 
2 pokoje 2 059 2 575 1 264 844 130 86 6 958 36,8 
3 pokoje 945 2 176 2 023 2 174 383 121 7 822 41,4 
4 pokoje 98 230 291 405 123 46 1 193 6,3 
5 a více pokojů 33 80 93 149 52 30 437 2,3 
Obytná plocha v m2 160036 230911 177810 182773 38581 16008 806119 x 
Zdroj: SLDB 2001 
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Úroveň bydlení také dobře charakterizuje podíl bytů I. a II. kategorie, který u Přerova činí 
97,8 % (96,3 % v roce 1991) a svědčí o vybudované technické infrastruktuře (méně však v 
přilehlých obcích). Z bytů podle počtu obytných místností byla nejpočetněji zastoupena 
skupina bytů se třemi pokoji (41,4 %), o něco méně pak byty se dvěmi pokoji (36,8 %). 
Z bytů podle počtu obytných místností a osob v nich žijících byla nejpočetněji zastoupena 
skupina dvoupokojových bytů se dvěmi osobami (2 575 bytů). 
 
 
3.3 Technické vybavení domácností 
 
Technické vybavení přerovských bytů se zlepšilo, což dokazuje následující srovnání. Největší 
zlepšení se týká především vybavení bytů plynem a napojením na veřejnou kanalizaci. 
 
Tabulka 19 - Technické vybavení bytů v Přerově 

Byty vybavené Podíl bytů 1991 (%) Podíl bytů 2001 (%) 
Průměr 

srovnatelných měst 
2001 (%) 

plynem 75,7 81,7 84,8 
vodovodem 99,3 99,3 99,3 
veřejnou kanalizací 93,0 98,5 97,4 
ústředním, či etážovým topením 87,7 88,3 83,9 
Zdroj: TERPLAN, Bytová politika města Přerova; SLDB 1991 a 2001, město Přerov 
 
V porovnání s průměrem populačně srovnatelných měst zaostával Přerov pouze ve vybavení 
bytů plynem. Naopak podíl bytů napojených na veřejnou kanalizaci byl vyšší, stejně jako 
vybavení bytů vytápěním. 
 
 
3.4 Počet domácností 
 
V počtu bytů připadajících na 1 000 obyvatel je Přerov s hodnotou 394 bytů pod průměrem 
populačně srovnatelných měst (průměr 403 bytů). Menší počet bytů má pouze Jihlava a 
Prostějov. To tedy znamená, že Přerov zatím nedosáhl v tomto ohledu žádné výjimečné 
úrovně. 
 
Podrobnější údaje o domácnostech byly zpracovány podle zápisu na Bytovém listu, kde byly 
uvedeny příbuzenské či jiné vztahy mezi jednotlivými osobami v bytě i informace o 
společném hospodaření. Poslední SLDB v roce 2001 ukázalo, že z celkového počtu 18 893 
bytových domácností v Přerově byly nejpočetněji zastoupeny domácnosti se dvěma členy 
(5 556 domácností). 
 
Hospodařící domácnost tvoří společně bydlící osoby, které na Bytovém listu uvedly, že 
společně hospodaří, tj. společně hradí hlavní výdaje domácnosti, jako je strava, náklady na 
bydlení aj. Společné hospodaření uváděly i děti, které do příslušné domácnosti patřily i když 
samy na výdaje domácnosti nepřispívaly. Podnájemníci a jejich rodiny tvoří vždy 
samostatnou hospodařící domácnost. Hospodařící domácnost může být tvořena jednou nebo 
více domácnostmi cenzovými. Ze sčítání v roce 2001 vyplynulo, že v Přerově se nachází 
celkem 20 691 takovýchto domácností, přičemž nejpočetněji byly zastoupeny hospodařící 
domácnosti s jedním členem (6 388 domácností). 
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Cenzová domácnost je tvořena z osob společně bydlících v jednom bytě na základě jejich 
příbuzenských nebo jiných vztahů v rámci jedné hospodařící domácnosti. Je to základní 
jednotka, která se dále nečlení. Rozlišují se 4 základní typy cenzových domácností – 
domácnost rodinná - úplná, domácnost rodinná - neúplná, domácnost nerodinná, domácnost 
jednotlivce. Podle SLDB 2001 se v Přerově nacházelo celkem 20 885 cenzových domácností. 
Podrobnější přehled domácností podle počtu členů a typů dokumentuje následující tabulka. 
 
Tabulka 20 - Domácnosti podle počtu členů a typu domácnosti 

Typ domácnosti Počet domácností podle počtu členů 
Domácnosti 

celkem 
 1 2 3 4 5+  

Bytové domácnosti celkem 4 816 5 556 3 860 3 644 1 017 18 893 
v tom: 1 HD a  CD 4 816 5 376 3 487 3 220 524 17 423 
           1 HD a 2 a více CD x x x 66 106 172 
           2 a více HD x 180 373 358 387 1 298 
Hospodařící domácnosti 
celkem 

6 388 6 171 3 976 3 464 692 20 691 

v tom: 1 CD 6 388 6 171 3 976 3 389 578 20 502 
           2 a více CD x x x 75 114 189 
Cenzové domácnosti 
celkem 

6 388 6 425 4 067 3 420 585 20 885 

úplné rodiny celkem x 4 299 3 156 3 269 560 11 284 
    v tom: bez závislých dětí x 4 299 1 388 426 41 6 154 
               se závislými dětmi x x 1 768 2 843 519 5 130 
neúplné rodiny celkem x 1 712 885 146 22 2 765 
    v tom: bez závislých dětí x 855 201 16 2 1 074 
               se závislými dětmi x 857 684 130 20 1 691 
domácnosti jednotlivců 
celkem 

6 388 x x x x 6 388 

    v tom: bydlící samostatně 5 046 x x x x 5 046 
       spolubydlící s jinou CD 1 286 x x x x 1 286 
       podnájemníci 56 x x x x 56 
nerodinné domácnosti x 414 26 5 3 448 
Pozn.: HD – hospodařící domácnost, CD – cenzová domácnost 
Zdroj: SLDB 2001 
 
Ukazatel počtu cenzových domácností sehrává významnou úlohu při prognostických úvahách 
potřeby bytů. S výrazným snížením a současnou stagnací čistých přírůstků bytů v posledních 
letech se také snížily přírůstky cenzových domácností. Z toho vyplývá, že současný bytový 
fond Přerova je stabilizovaný a odpovídá počtu obyvatel města, který v posledních letech 
rovněž stagnuje. Lze soudit, že pokud v budoucnu vyvstane potřeba zvýšení bytového fondu 
města, bude vyplývat spíše z kvalitativních požadavků obyvatel, například na uspokojení 
potřeb ekonomicky silnějších vrstev obyvatelstva. 
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3.5 Vlastnictví bytů 
 
Charakteristiku bytového fondu a úrovně bydlení je třeba doplnit vlastnickými vztahy k 
bytům, jež jsou přehledně vyjádřeny v následující tabulce. 
 
Tabulka 21 - Vlastnické vztahy k bytům 

z toho Počet osob v bytech 
Byty 

Domy 
celkem rodinné 

domy 
bytové 
domy 

celkem z toho v RD 

Trvale obydlené 
byty celkem 

18 893 3 183 15 628 47 643 8 489 

z toho právní důvod 
užívání bytu 
ve vlastním domě 2 758 2 687 63 7 529 7 352 
v osobním 
vlastnictví 

4 354 - 4 354 10 712 - 

nájemní 5 443 102 5 289 13 574 237 
člena bytového 
družstva 

5 648 - 5 648 14 259 - 

Zdroj: SLDB 2001 
 
 
Přerov měl v roce 2001 ve srovnání se stejně velkými městy nízký podíl nájemních bytů (28,8 
% proti průměru 37,7 %), naopak vyšší podíl měl Přerov u bytů v osobním vlastnictví (23 % 
proti průměru 14,5 %) a u družstevních bytů (29,9 % proti průměru 21,7 %). V posledních 
letech se však počet bytů ve vlastnictví města trvale snižuje z důvodu prodeje těchto bytů do 
osobního vlastnictví. 
 
Tabulka 22 - Byty ve vlastnictví města a jejich struktura (stav k 31.12.) 

Počet bytů 
dle kategorií: 

2001 2002 2003 2004 2005 

I. kategorie 2 057 1 825 1 567 1 491 1 396 
II. kategorie 660   640 661 640 640 
III. kategorie 141 205 180 179 175 
IV. kategorie 76 10 10 10 10 
Počet bytů dle 
velikosti: 
garsoniéry . . . . 51 
1 pokojové . . . . 677 
2 pokojové . . . . 1 048 
3 pokojové . . . . 405 
vícepokojové . . . . 40 
Počet bytů celkem 2 934 2 680 2 418 2 320 2 221 
Pozn.: V roce 2004 a 2005 + 31 bytových jednotek ve společném vlastnictví s BD Přerov. 
Zdroj: Domovní správa města Přerova 2006 
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3.6 Charakteristika domácností podle jednotlivých částí města 
 
Následující charakteristiky se budou zabývat odlišnostmi jednotlivých částí města. V Přerově 
bylo v roce 2001 celkem 4 264 domů, z toho 3 867 (90,7 %) trvale obydlených. Většinu 
obydlených domů sice tvoří rodinné domy (70,8 %), ale jejich podíl je nižší než celookresní 
průměr (89,4 %).  
 
Tabulka 23 - Trvale obydlené domy 

Trvale obydlené domy Zóna Název 
celkem % v rod. domech 

A centrální zóna 1 865 44,8 
B ostatní části města 362 81,5 
C místní části 1 640 97,9 

Přerov celkem 3 867 90,7 
Zdroj: SLDB 2001 
 
Trvale obydlených bytů bylo ve městě celkem 18 893, z toho pouze 16,8 % (3 183 bytů) v 
rodinných domech. V bytových domech je průměr 14,6 bytů na dům, což v porovnáni s 
průměrem srovnatelných měst (10,9) a průměrem ČR (11,1) znamená, že se v Přerově stavěly 
větší bytové domy. 
 
Tabulka 24 - Trvale obydlené byty 

Zóna Název 
Celkový počet trvale 

obydlených bytů 
Podíl bytů v rodinných 

domech (%) 
A Centrální zóna 15 208 6,9 
B Ostatní části města 1 765 19,4 
C Místní části 1 920 93,2 

Přerov celkem 18 893 16,8 
Zdroj: SLDB 2001 
 
 
Nejvyšší podíl bytů v rodinných domech je v menších místních částech Žeravice (99 %), 
Lověšice (97,8 %), Újezdec (96,3 %) a u větších pak Čekyně (99,1 %) a Penčice (94,4 %). 
 
Ukazatele stáří bytového fondu jsou za celé město příznivé, neboť pouze 4 % bytů se nachází 
v domech postavených do roku 1919, což vyniká ve srovnání se srovnatelnými městy a 
průměrem ČR. Průměrné stáří bytového fondu v Přerově je 45,7 roků, u rodinných domů je 
však průměr 47,8 roků, u bytových domů 40,7 roků.  
 
Tabulka 25 - Stáří bytového fondu 

Podíl bytů v domech postavených (%) Zóna Název 
do r. 1919 1920-1945 1946-1970 1971-1980 1981-1991 1991-2001 

A Centrální zóna 3,45 10,26 46,11      30,09       5,72       4,12 
B Ostatní části města 1,25   6,18   4,36        6,46     79,43       2,1 
C Místní části     11,52      17,86      27,22      18,94     11,42     11,49 
Přerov celkem       4,04      10,50      40,20 26,87     13,26       4,76 

Zdroj: SLDB 2001 
 
Z uvedených dat vyplývá, že v zóně B bylo 92,4 % bytů (13 746) postaveno po válce a má 
tedy nejmladší bytový fond. Naproti tomu připojené obce mají 28 % bytů v domech 
postavených do roku 1945. 
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Z celkového počtu bytů v rodinných domech (3 183 bytů) bylo 40,6 % postaveno do 2. 
světové války. V období 1970-2001 výstavba rodinných domů měla klesající tendenci a byla 
soustředěna převážně do integrovaných obcí. Výrazně se projevila v části Vinary, Žeravice a 
Penčice. 
 
Technické vybavení bytů doznalo v letech 1970-2001 výrazného zlepšení, neboť podíl bytů I. 
a II. kategorie se zvýšil ze 70,2 % v roce 1970 na 97,8 % v roce 2001. Uvnitř města byly 
rozdíly v technické vybavenosti větší, o čemž svědčí následující srovnání. 
 
Tabulka 26 - Technické vybavení bytů 

Podíl bytů (%) Zóna Název 
I. kategorie IV. kategorie 

A Centrální zóna 96,3 0,2 
B Ostatní části města 97,9 0 
C Místní části 84,0 2,6 
Přerov celkem 95,2 0,4 
Zdroj: SLDB 2001 
 
Zatímco v zóně B převládají byty v panelových domech postavených v minulých letech a tedy 
s vyšším standardem, většina bytů v zóně C se nachází v rodinných domech postavených před 
válkou, což do jisté míry ovlivňuje kvalitu bydlení. 
 
 
3.7 Úroveň bydlení 
 
Úroveň bydlení bývá hodnocena jak z hlediska kvantitativního, tak i kvalitativního. 
Kvantitativní úroveň nejlépe ukazuje podíl cenzových domácností bez vlastního bytu (jinak 
také soužití cenzových domácností). Tento podíl je v Přerově 9,5 %, což je sice nižší podíl 
než v celém okrese (9,7 %) i průměru ČR (9,6 %), ale vyšší než průměr populačně 
srovnatelných měst (9,0 %). 
 
Tabulka 27 - Soužití cenzových domácností 
Zóna Název % cenzových domácností bez vlastního bytu z celkového počtu 
A Centrální zóna 7,5 
B Ostatní části města 7,6 
C Místní části 10,8 
Přerov celkem 9,5 
Zdroj: SLDB 2001 
 
Nejvyšší podíl cenzových domácností bez vlastního bytu je v zóně C, tedy v obcích s 
převažujícím bydlením v rodinných domech a obvykle i s chtěným vícegeneračním soužitím - 
příkladem jsou Kozlovice (17,8 %) či Lýsky (17 %) nebo Henčlov (12,8 %). 
 
Porovnání vývoje bytové situace v Přerově v letech 1961-2001 s vývojem ostatních obcí i 
celého okresu je shrnuto v tabulce č. 28 (v okresním městě žilo v roce 2001 35,6 % obyvatel 
okresu a bylo zde 38,1 % bytů). 
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Tabulka 28 - Základní charakteristiky vývoje obyvatel, bytové výstavby a úrovně 
bydlení mezi lety 1961-2001 
Období Ukazatel Město Přerov Ostatní obce okresu Okres Přerov celkem 
1961 Počet obyvatel 36 101 91 582 127 683 
 Počet cenzových domácností 12 445 29 395 41 840 
 Počet bytů 11 381 26 574 37 955 
 Průměrný počet osob/CD 2,90 3,11 3,05 
 Průměrný počet osob/byt 3,17 3,45 3,36 
 % CD bez vlastního bytu 8,5 9,6 9,3 
1961-1970 Nové byty - absolutně 4 629 3 646 8 275 
                   - v % roku 1961 40,7 13,7 21,8 
 Odpad bytů - absolutně 1 282 1 977 3 259 
                     - v % roku 1961 11,3 7,4 8,6 
1970 Počet obyvatel 44 324 89 499 133 823 
 Počet cenzových domácností 15 738 30 756 46 494 
 Počet bytů 14 728 28 243 42 971 
 Průměrný počet osob/CD 2,82 2,91 2,88  
 Průměrný počet osob/byt 3,01 3,17 3,11 
 % CD bez vlastního bytu 6,4 8,2 7,6 
1971-1980 Nové byty – absolutně 4 653 5 585 10 238 
                   -v % roku 1970 31,6 19,8 23,8 
 Odpad bytů - absolutně 2 080 5 053 7 133 
                     - v % roku 1970 14,1 17,9 16,6 
1980 Počet obyvatel 50 593 88 923 139 516 
 Počet cenzových domácností 18 769 32 142 50 911 
 Počet bytů 17 301 28 775 46 076 
 Průměrný počet osob/CD 2,70 2,77 2,74  
 Průměrný počet osob/byt 2,92 3,09 3,03  
 % CD bez vlastního bytu 7,8 10,5 9,5 
1981-1990 Nové byty - absolutně 2 242 3 554 5 763 
                   - v % roku 1980 13,0 12,4 11,4 
 Odpad bytů - absolutně 702 2 860 3 562 
                     - v % roku 1980 4,1 9,9 7,0 
1991 Počet obyvatel 51 300 87 079 138 377 
 Počet cenzových domácností 20 407 33 177 53 584 
 Počet bytů 18 841 29 469 48 310 
 Průměrný počet osob/CD 2,51 2,62 2,58 
 Průměrný počet osob/byt 2,72 2,95 2,86 
 % CD bez vlastního bytu 7,7 11,2 9,8 
1991-2000 Nové byty - absolutně 1 547 965 2 512 
                   - v % roku 1991 8,2 3,3 5,2 
 Odpad bytů - absolutně 1 495 536 2 031 
                     - v % roku 1991 7,9 1,8 4,2 
2001 Počet obyvatel 48 335 87 551 135 886 
 Počet cenzových domácností 20 885 33 961 54 846 
 Počet bytů 18 893 30 641 49 534 
 Průměrný počet osob/CD 2,31 2,58 2,48 
 Průměrný počet osob/byt 2,52 2,86 2,70 
 % CD bez vlastního bytu 9,5 9,8 9,7 
Zdroj: TERPLAN, Bytová politika města Přerova; SLDB 2001, město Přerov 
 
 
V celém sledovaném období se postavilo celkem 13 071 nových bytů, odpad bytů byl 5 559 
bytů, takže čistý přírůstek bytů byl 7 512 bytů. 
 
Šedesátá léta byla charakteristická intenzívní výstavbou bytů zvláště v okresním městě, kde 
bylo postaveno celkem 4 629 bytů, což bylo 56 % celookresní výstavby. Naopak odpad bytů 
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byl v okresním městě nižší -1 282 bytů, což bylo zhruba 39 % celookresního odpadu bytů. 
Čistý přírůstek 3 347 bytů řadil Přerov na 15. místo v ČR a byl první z populačně 
srovnatelných měst. 
 
V sedmdesátých letech se postavilo 4 653 nových bytů (18. místo v ČR, srovnatelný 
Chomutov na 12. místě), odpad byl 2 080 bytů (13. místo v ČR), takže čistý přírůstek 2 573 
bytů řadil Přerov na 25. místo mezi městy nad 10 000 obyvatel. Znamená to, že přírůstek bytů 
byl nižší v sedmdesátých letech zvláště v důsledku zvýšeného odpadu bytů. 
 
Osmdesátá léta znamenala pokles výstavby bytů všeobecně, což postihlo i Přerov. Absolutně 
bylo postaveno 2 242 bytů (33. místo v ČR), což bylo nejméně ze srovnatelných měst. Odpad 
bytů byl nižší - 702 bytů (34. místo v ČR), takže čistý přírůstek 1 540 bytů posunul město na 
36. místo v ČR. 
 
Čtyřicetileté období 1961-2001 znamenalo čistý přírůstek 7 512 bytů pro město Přerov (22. 
místo mezi 139 sledovanými městy ČR). 
 
Výsledkem bylo mimo jiné snížení průměrné velikosti bytové domácností z 3,17 v roce 1961 
na 2,52 v roce 2001, cenzové domácnosti z 2,90 osob na 2,31 osob a zvýšení podílu 
cenzových domácností bez vlastního bytu z 8,5 % na 9,5 %. 
 
Počátek devadesátých let byl poznamenán výrazným útlumem nové bytové výstavby. Ve 
městě Přerov bylo v letech 1991-2000 dokončeno 1 547 bytů (v celém okrese 2 512 bytů, což 
je 5,2 % stavu bytů v roce 1991), tedy cca 61,6 % celookresní výstavby bytů. 
 
Tabulka 29 - Počet dokončených bytů v majetku města 
Rok Počet dokončených bytů 
2000 0 
2001 1 
2002 0 
2003 0 
2004 31 (společně s BD Přerov) 
2005 1 
Zdroj: MěÚ Přerov – Stavební úřad, 2006 
 
Tabulka 30 - Rodinné domy v soukromém vlastnictví zkolaudované v období 1999-2005 

Místní část Počet staveb Počet byt. jednotek 
Přerov 24 27 
Předmostí 9 9 
Lověšice 4 6 
Kozlovice 0 0 
Dluhonice 3 3 
Újezdec 16 19 
Čekyně 11 11 
Henčlov 7 7 
Lýsky 2 2 
Popovice 3 3 
Vinary 12 12 
Žeravice 2 2 
Penčice 2 2 
celkem 95 103 
Zdroj: MěÚ Přerov – Stavební úřad, 2006 
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Kvalitativními ukazateli úrovně bydlení jsou charakteristiky velikosti bytů, obytné plochy na 
obyvatele, počty místností na byt i obyvatele a vybavení bytových domácností předměty 
dlouhodobé spotřeby. 
 
Tabulka 31 - Počet m2 obytné plochy na osobu 

Počet m2 obytné plochy na osobu Rok 
Zóna m2 mezi městy 

Počet m2 na 1 byt 

1970 12,4   69. 37,4 
1980 13,6   98. 39,4 
1991 14,9 109. 40,5 
2001 16,9 . 43,0 
A 16,6 x 40,5 
B 15,2 x 46,4 
C 20,9 x 58,5 
Zdroj: TERPLAN, Bytová politika města Přerova; SLDB 2001, město Přerov 
 
Z uvedené tabulky je sice zřejmé, že se zvyšovala obytná plocha na byt i obyvatele, ale v 
tomto ukazateli patří Přerov k městům s nejmenší obytnou plochou (mezi srovnatelnými 
městy jednoznačně). Je to dáno velmi nízkým podílem bytů v rodinných domech - např. v 
roce 2001 pouze 16,8 % bytů. 
 
Tabulka 32 - Počet osob na 1 obytnou místnost 
Rok Počet osob na 1 obytnou místnost Počet obytných místností na 1 byt 
Zóna osoby pořadí měst počet pořadí měst 
1970 1,44 54. 2,09 81. 
1980 1,25 88. 2,33 88. 
1991 1,10 105. 2,47 113. 
2001 1,02 . 2,50 . 
A 1,03 x                      2,37 x 
B 1,04 x                      2,93 x 
C 0,91 x                      3,06 x 
Zdroj: TERPLAN, Bytová politika města Přerova; SLDB 2001, město Přerov 
 
Úroveň vybavení bytových domácností často nekoresponduje s ostatní úrovní bydlení - je 
možné pouze konstatovat, že domácnosti v zóně B, tedy převážně sídlištních bytech mají 
zpravidla lepší vybavenost (výjimku tvoří venkovská zóna C s „tradičně“ vyšším podílem 
mrazniček a osobních aut). Celkově však patřily domácnosti v Přerově k hůře vybaveným 
předměty dlouhodobé spotřeby. Poslední data jsou však ze sčítání lidu, domů a bytů z roku 
2001, takže v současnosti je možné očekávat další nárůst telefonizace a motorizace 
domácností. 
 
 
3.8 Bytová situace / pořadník na byty 
 
Bytovou situaci ve městě dokumentují také následující tabulky zahrnující období 2001-2005. 
 
Tabulka 33 - Čistý přírůstek bytových jednotek v Přerově 
 2001 2002 2003 2004 2005 06/2006 celkem 
přírůstek 28 20 46 58 28 11 247 
úbytek 0 -7 0 0 -2 -1 -14 
čistý 
přírůstek 

28 13 46 58 26 10 233 

Zdroj: MěÚ Přerov – Stavební úřad, 2006 



Profil Statutárního města Přerov - Domácnosti a bydlení  

 26 

Přírůstek bytových jednotek vychází ze statistiky kolaudačních rozhodnutí vydaných 
Stavebním úřadem Magistrátu města Přerova. Do přírůstku jsou započteny bytové jednotky 
v nově postavených rodinných a bytových domech a také nově vzniklé (přístavbou, 
dostavbou, změnou funkce užívání) bytové jednotky v současných objektech. 
 
Tabulka 34 - Přírůstky žádostí o obecní byt 
 2001 2002 2003 2004 2005 
Žádosti ze seznamu o nájem obec. 
bytu 

34 38 69 70 64 

Žádosti o bytové náhrady 6 11 14 11 4 
Celkem 40 39 83 81 68 
Zdroj: MěÚ Přerov – Odbor sociálních služeb a zdravotnictví, 2006 
 
Celkový počet evidovaných žádostí o obecní byt ke dni 1.6. 2006 byl 747, z toho 99 žádosti 
o bytové náhrady.  (Údaje převzaty z Programu žádostí o nájem obecního bytu v Přerově 
vedený odborem MěÚ Přerov – Odbor sociálních služeb a zdravotnictví.) 
 
Tabulka 35 - Ceny max. základního nájemného započ. plochy v obecních bytech (Kč/m2) 
 I.-VI.  

2001 
VII.-XII. 

2001  
I. - VI. 
2002 

VII.-XII. 
2002 

2003 2004 2005 

I. kategorie 16,48 17,14 17,14 17,83 17,83 17,83 17,83 
II. kategorie 12,34 12,83 12,83 13,34 13,34 13,34 13,34 
III. kategorie 9,61 9,99 9,99 10,39 10,39 10,39 10,39 
IV. kategorie 6,86 7,13 7,13 7,42 7,42 7,42 7,42 
Pozn.: Ve sledovaném období docházelo v letech 2001 a  2002 k indexaci nájemného. 
Zdroj: Domovní správa města Přerova 2006 
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4. ZAMĚSTNANOST A PŘÍJMY 

4.1 Míra zaměstnanosti 
 
Ve struktuře zaměstnanosti podle jednotlivých odvětví NH se zvýšilo zastoupení průmyslu, 
zejména v důsledku investice fy Philips v r. 2001. V průmyslu pracuje 45,5 %  z počtu 
zaměstnaných osob v civilním sektoru NH (údaje k 31.12.2001).  Z přehledu vyplývá, že 
 v posledním sledovaném roce oproti nárůstu v průmyslu došlo naopak k výraznějšímu 
poklesu ve stavebnictví, obchodu a dopravě (likvidace menších stavebních a obchodních 
firem, restrukturalizace Českých drah, tzn. snížení počtu zaměstnanců a přesun některých 
pracovišť do jiných okresů). 
 
Tabulka 36 - Podíl zaměstnanosti ekonomicky aktivního obyvatelstva v jednotlivých 
odvětvích NH v okrese Přerov (údaje k 31.12.)* 

Odvětví  Podíl k 31.12. (%) 
 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Okres celkem 
z toho: 
- zemědělství, lesnictví a rybolov 
- průmysl celkem 
- stavebnictví 
- obchod, opr. mot. vozidel 
- pohostinství a ubytování 
- doprava a spoje 
- peněžnictví a pojišťovnictví 
- nemovitosti, VaV apod. 
- veř. správa, obrana, soc. zabezp. 
- školství 
- zdravotnictví, vet. a soc. činnost 
- ostatní veřejné a soc. služby 

100 
 

10,3 
42,0 
5,8 
5,3 
0,5 
11,9 
1,5 
1,3 
4,2 
9,4 
5,9 
1,9 

100 
 

8,9 
33,2 
8,6 
12,0 
2,3 
9,7 
1,1 
6,3 
4,3 
6,1 
5,2 
2,3 

100 
 

8,2 
32,5 
8,5 
13,2 
2,6 
10,1 
1,2 
6,4 
3,2 
7,1 
5,3 
1,9 

100 
 

10,7 
35,5 
7,3 
5,2 
0,7 
12,2 
1,6 
3,3 
6,2 
8,6 
6,6 
2,1 

100 
 

10,3 
35,5 
7,7 
4,8 
0,5 
13,0 
1,6 
3,4 
4,7 
10,0 
6,7 
1,8 

100 
 

7,9 
38,3 
5,5 
8,9 
0,9 
12,0 
1,3 
3,1 
4,6 
9,2 
6,4 
1,9 

100 
 

7,3 
38,7 
5,2 
8,5 
0,9 
12,2 
1,2 
3,3 
4,6 
9,4 
6,8 
1,9 

100 
 

6,6 
40,0 
6,1 
7,7 
1,0 
11,5 
1,1 
2,9 
4,9 
9,3 
6,9 
2,0 

100 
 

6,5 
45,5 
4,7 
6,5 
1,0 
10,4 
0,9 
2,9 
4,8 
8,7 
6,9 
2,0 

*) údaje k 31.12.2001, byly získány z publikace Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy v krajích a okresech 
ČR za rok  2001  vydané v září  2002. Údaje za roky 2002-2005  nebyly k dispozici, protože uvedené údaje jsou 
od roku 2001 sledovány pouze za kraje. 
Zdroj: ÚP Přerov - Zpráva o situaci na trhu práce za rok 2005 
 
Ekonomická aktivita obyvatelstva města byla v roce 2001 sice vyšší (52,6 %) než celookresní 
průměr (50,5 %) i průměr ČR (51,4 %), ale téměř stejná s průměrem srovnatelných měst (52,4 
%).  
 
Tabulka 37 - Ekonomicky aktivní obyvatelstvo podle pohlaví a odvětví národního 
hospodářství v roce 2001 ve městě Přerově 

Složení v % 
celkem 2) 

Odvětví národního 
hospodářství Muži Ženy Celkem 

muži ženy 
2001 1991 1980 

zemědělství a lesnictví 268 194 462 2 1,7 1,8 4,2 4,0 
průmysl 4 684 3 115 7 799 34,2 26,5 30,7 43,7 48,4 
stavebnictví 1 648 214 1 862 12,1 1,8 7,3 6,4 7,6 
doprava a spoje 1 566 716 2 282 11,4 6,1 9 10,6 10,8 
obchod vč. j. výr. čin. 1 156 1 405 2 561 8,4 12 10,1 8,5 8,0 
soc. činnost 1) 581 2 249 2 830 4,2 19,1 11 11,7 10,2 
jiné a nezj. odv. 3 791 3 855 7 646 27,7 32,8 30,1 14,9 11,0 
Úhrn 13 694 11 748 25 442 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Pozn. 1) školství, kultura, zdravotnictví, soc. péče 
        2) složení v % celkem za rok 1980 bez části Penčice 

Zdroj: ČSÚ Přerov – SLDB 2001 



Profil Statutárního města Přerov - Zaměstnanost a příjmy  

 28 

Ekonomická aktivita osob v produktivním věku v roce 2001 byla 77,2 %, což přesahuje 
okresní průměr (76,4 %), krajský průměr (76,1 %) i celorepublikový průměr (64,6 %). 
Mnohem nižší byla ekonomická aktivita osob v poproduktivním věku (7,7 %), která byla nad 
okresním průměrem (5 %) a krajským průměrem (5,6 %), ale zároveň mírně pod 
celorepublikovým průměrem (7,9 %). 
 
Stav pracovní síly zjištěný  k 31.12. 2005 dle nové metodiky (doporučení ILO - zaměstnaní + 
dosažitelní nezaměstnaní + zaměstnaní cizinci)  je nižší  než počet ekonomicky aktivních 
obyvatel a činil  tak 67 175 osob,  z  toho žen 28 160  (tj. 41,9 %). 

 
4.2 Příjmy: pr ůměrné mzdy podle zaměstnaneckého sektoru 
 
Srovnání průměrných měsíčních mezd v okrese Přerov, v Olomouckém kraji a v ČR 
představuje okres Přerov jako místo s nižšími průměrnými mzdami než je celorepublikový 
průměr, ale zároveň vyššími než je krajský průměr. 
 
Tabulka 38 - Srovnání průměrných hrubých měsíčních mezd 

 Průměrná měsíční mzda (v Kč) 
Rok ČR Olomoucký kraj okres Přerov 
2000 13 614 11 558 11 709 
2001 14 793 12 519 12 874 
2002 15 845 13 350 13 657 
2003 16 917 14 326 14 509 
2004 18 035 15 448 15 664 
2005 19 030 16 191 16 262 

Zdroj: ČSÚ - Regionální portréty; ČSÚ, oddělení Přerov 
 
 
Obrázek 4 - Srovnání průměrných hrubých měsíčních mezd 

 
Zdroj: ČSÚ, oddělení Přerov 
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Tabulka 39 - Průměrné měsíční mzdy v Kč na fyzické osoby v okrese Přerov ve 
vybraných odvětvích NH 
Odvětví 1995 1996 1997 1998 2000 2001 
Průměrná měsíční mzda v Kč 
z toho: 
- zemědělství, lesnictví a rybolov 
- průmysl celkem 
- stavebnictví 
- obchod, opr. mot. vozidel 
- pohostinství a ubytování 
- doprava a spoje 
- peněžnictví a pohostinství 
- nemovitosti apod. 
- veř. správa, obrana 
- školství 
- zdravotnictví a soc. služby 
- ostatní veřejné služby 

7 382 
 

6 992 
7 507 
7 182 
5 371 
5 207 
7 486 
10 980 
9 463 
8 539 
7 188 
7 573 
5 114 

8 819 
 

7 703 
8 973 
8 207 
6 543 
6 474 
8 943 
13 160 
11 983 
10 457 
8 921 
8 844 
6 338 

9 615 
 

8 368 
9 758 
9 987 
8 059 
7 549 
10 343 
14 550 
10 291 
10 839 
9 422 
9 508 
7 123 

10 399 
 

8 730 
10 819 
10 660 
8 781 
6 551 
11 532 
16 058 
11 165 
11 373 
9 837 
9 829 
7 727  

12 035 
 

9 815 
12 663 
12 449 
10 003 
7 286 
13 468 
17 800 
11 778 
12 737 
10 998 
11 604 
9 299 

12 972 
 

10 639 
13 573 
12 709 
11 030 
8 443 
14 325 
19 954 
12 298 
13 520 
12 248 
12 824 
9 763 

Pozn.: Do roku 2002 byly údaje vykazovány pracovištní metodou , tzn. v těch okresech, ve 
kterých měli zaměstnanci svá skutečná pracoviště. Od roku 2002 jsou údaje o mzdách 
zpracovány podle sídla podniku – nejsou členěny do odvětví v okresech. 
Zdroj: ČSÚ, oddělení Přerov 
 
 
4.3 Zaměstnanost obyvatelstva podle profesí 
 
Následující tabulka přibližuje zaměstnanost obyvatel města Přerov v jednotlivých odvětvích 
národního hospodářství. 
 
 

Tabulka 40 - Zaměstnanost podle oborové klasifikace ekonomických činností 

OKEČ Název činnosti Celkem k  
31.12.2005 podíl % Celkem k 

31.12.2004 
28 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků  3 301 11,2 3 073 

33 Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměr. přístrojů 2 746 9,3 2 741 

80 Školství 2 334 7,9 2 402 

85 Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti 2 330 7,9 2 392 

60 Pozemní doprava; potrubní přeprava 1 890 6,4 2 063 

15 Výroba potravin a nápojů 1 484 5,0 1 508 

1 Zemědělství, myslivost a související činnosti 1 367 4,6 1 365 

52 Maloobchod, opravy spotřebního zboží, kromě motorových vozidel 1 290 4,4 1 178 

32 Výroba radiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů 1 283 4,3 1 311 

75 Veřejná správa; obrana; sociální zabezpečení 1 220 4,1 1 323 

26 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 1 100 3,7 1 077 

29 Výroba strojů a zařízení 1 030 3,5 929 

21 Výroba vlákniny, papíru a lepenky 986 3,3 1 078 

45 Stavebnictví 877 3,0 790 

24 Výroba chemických výrobků 743 2,5 756 

40 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, páry a teplé vody, výroba chladu 586 2,0 640 

31 Výroba elektrických strojů a přístrojů jinde neuvedených 433 1,5 466 

Zdroj: ÚP Přerov - Zpráva o situaci na trhu práce za rok 2005 
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I přes změnu metodiky se proti minulému roku základní struktura odvětví příliš nezměnila. Z 
tabulky lze vysledovat kolísání v jednotlivých odvětvích a patrný je mírně sestupný trend. 
 
K významnějšímu snížení dochází  zejména v pozemní dopravě (snižování stavu zaměstnanců 
Českých drah a.s. a České pošty s.p.), ve veřejné  správě, školství,  výrobě a rozvodu 
elektřiny, plynu, páry a teplé vody (odpovídá dlouhodobému celostátnímu vývoji) a odvětví  
výroba vlákniny, papíru a lepenky (zejména ukončení pracovního poměru uplynutím sjednané 
doby v závislosti na odbytu a zakázkách fy KAZETO s.r.o.). 

 
Ve srovnání s údaji uvedenými ve výročních zprávách z minulých let podle dřívější metodiky 
došlo ke dvěma výrazným přesunům, a to  z OKEČ  29  - výroba strojů a zařízení pod OKEČ 
28 - výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, a z OKEČ 19 – činění a úprava 
usní, výroba brašnářského a zboží pod OKEČ 21 - výroba vlákniny, papíru a lepenky 
způsobenému zpřesněním informací o výrobních programech, případně změnou převažující 
činnosti,což se promítlo i  do sledovaných počtů. 

 
K výraznějšímu nárůstu došlo zejména v maloobchodu (rozšiřování počtu prodejen velkých 
obchodních řetězců) a  stavebnictví  (koresponduje s  celorepublikovým trendem). 
 
 
4.4 Nezaměstnanost obyvatelstva 
 
Průměrná míra nezaměstnanosti se v roce 2005 pohybovala kolem 12 % s nejvyššími 
hodnotami přesahujícími 13 % v lednu (13,4 %) a v únoru (13,3 %).  Meziroční nárůst k 
31.12.2005 činil  -1,1 %. Počet uchazečů se meziročně snížil o 940 osob. Vývoj a průběh 
hlavních ukazatelů nezaměstnanosti viz. následující tabulka a grafy. 
 
 
Tabulka 41 - Tok registrované nezaměstnanosti za okres Přerov 

Počet uchazečů 
Vyřazení Měsíc 

Celkem z toho žen 
Nově 

hlášení celkem umístěni ÚP 

Osoby 
pobírající 
příspěvek 

Volná 
pracovní 

místa 

12/2000 9 203 4 517 880 584 162 2 775 1 099 

12/2001 8 247 4 016 938 435 96 2 498 409 

12/2002 8 724 4 227 943 431 103 2 947 298 

12/2003 9 575 4 601 1 109 419 83 3 120 292 

12/2004 9 154 4 504 1 139 560 84 2 088 377 

1/2005 9 571 4 575 1 233 816 81 2 644 296 

2/2005 9 544 4 562 669 696 83 2 670 453 

3/2005 9 260 4 501 585 869 98 2 491 447 

4/2005 8 663 4 440 688 1 285 230 2 095 459 

5/2005 8 401 4 458 799 1 061 122 2 076 658 

6/2005 8 276 4 436 720 845 97 2 017 439 

7/2005 8 424 4 614 794 646 57 2 090 455 

8/2005 8 296 4 566 724 852 46 2 021 501 

9/2005 8 168 4 486 941 1 069 66 1 851 435 

10/2005 7 863 4 266 591 896 87 1 722 511 

11/2005 7 712 4 107 676 827 128 1 691 393 

12/2005 8 214 4 216 967 465 74 2 007 358 

6/2006  7 697 4 100 625 716 83 1 775 660 

Zdroj: Úřad práce Přerov 
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Obrázek 5 - Míra registrované nezaměstnanosti v letech  2000-2005 
 

Zdroj: ÚP Přerov - Zpráva o situaci na trhu práce za rok 2005 
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Obrázek 6 - Vývoj míry nezaměstnanosti, počtu uchazečů o zaměstnání a volných 
pracovních míst v letech 1998 – 2005 

Zdroj: ÚP Přerov - Zpráva o situaci na trhu práce za rok 2005 
 
 
K 31.12.2005 bylo evidováno na ÚP 8 214 uchazečů o zaměstnání, z toho 4 216 žen, tj. 51,33 
%. Míra nezaměstnanosti bez rozdílu pohlaví činila 11,6 %,  míra  nezaměstnanosti žen  14,0 
% - o 0,7 % méně než ve stejném období minulého roku, u mužů  9,9 % - snížení o 1,4 %.   
V porovnání s registrovanou mírou nezaměstnanosti v ČR k 31.12.2005 překročil okres 
Přerov celorepublikový průměr o 2,73 % a krajský průměr o 0,96 %. Ve srovnání s ostatními 
okresy Olomouckého kraje se zařadil na třetí místo za okresy Prostějov a Olomouc, v  
celorepublikovém srovnání okresů byl ale až na 58. místě. 
 
Tabulka 42 - Vývoj a porovnání míry nezaměstnanosti ve městě Přerov, okrese Přerov a 
ČR 

Míra nezaměstnanosti (%)  
Období Město Přerov Okres Přerov ČR 
12/2004 13,2 12,7 9,5 
3/2005 13,0 12,8 9,4 
6/2005 12,6 11,7 8,6 
9/2005 12,1 11,6 8,8 
12/2005 12,2 11,6 8,9 
3/2006 12,9 12,2 8,7 
6/2006 12,1 10,9 7,7 

Zdroj: ČSÚ; Úřad práce Přerov 
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Tabulka 43 - Vývoj počtu nezaměstnaných ve městě Přerov a okrese Přerov 

Počet nezaměstnaných  
Období Město Přerov Okres Přerov 
12/2004 3 364 9 154 
3/2005 3 319 9 260 
6/2005 3 206 8 276 
9/2005 3 087 8 168 
12/2005 3 106 8 214 
3/2006 3 276 8 623 
6/2006 3 078 7 697 

Zdroj: ČSÚ; Úřad práce Přerov 
 
Tabulka 44 - Míra registrované nezaměstnanosti dle pohlaví za okres Přerov 

Období Celkem Ženy Míra nez. v % Muži Míra nez. v % 
12/2004 9 154 4 504 14,7 4 650 11,3 
1/2005 9 571 4 575 15,1 4 996 12,2 
2/2005 9 544 4 562 15,0 4 982 12,1 
3/2005 9 260 4 501 14,5 4 759 11,5 
4/2005 8 663 4 440 14,6 4 223 10,3 
5/2005 8 401 4 458 14,8 3 943 9,6 
6/2005 8 276 4 436 14,9 3 840 9,4 
7/2005 8 424 4 614 16,2 3 810 9,5 
8/2005 8 296 4 566 15,9 3 730 9,3 
9/2005 8 168 4 486 15,2 3 682 9,1 
10/2005 7 863 4 266 14,1 3 597 8,8 
11/2005 7 712 4 107 13,4 3 605 8,8 
12/2005 8 214 4 216 14,0 3 998 9,9 
6/2006 7 697 4 100 13,5 3 597 9,0 

Zdroj: Úřad práce Přerov  
 
 
V roce 2005 se přihlásilo do evidence 9 387 uchazečů, měsíční průměr činil 782 uchazečů, k 
31.12.2004 – 8 837 uchazečů, t.j. hodnota meziročně stoupla o 550 uchazečů. Míra nové 
nezaměstnanosti byla nejvyšší v lednu a v prosinci – 12,9 %, resp. 11,8 %.  
 
Největší podíl z  nově evidovaných  tvoří uchazeči vyučení, 40,9 % z celkového počtu, 
nejvíce uchazečů (35,6 %) je ve věku 45-59 let (stejné období roku 2004 – nejvíce vyučených 
– 41,2 % a ve věku 30-44 let – 33,4 %). Podíl ukončení pracovního poměru z důvodu 
organizačních změn (5,2 %) se oproti stejnému období roku 2004 (6,8 %) mírně snížil. 
  
K  31.12.2005 bylo  evidováno  4 675 uchazečů  o  zaměstnání  dělnické kategorie (tj. 56,9 % 
z celkového  počtu  evidovaných),  oproti  srovnatelnému  období loňského roku se podíl 
výrazněji nezměnil. Stejně tomu bylo i u zbývajících kategorií, kdy se jen mírně zvýšil podíl 
THP (na 24,4 %) a ZPS (11,7%), naopak se mírně snížil podíl absolventů (7 %).  
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Tabulka 45 - Základní struktura uchazečů o zaměstnání (okres Přerov) 

31. 12.2004 31. 3.2005 30. 6.2005 30. 9.2005 31.12.2005  
abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % 

dělníci 5 357 58,5 5 127 55,4 4 897 59,2 4 634 56,7 4 675 56,9 
THP a ostatní 2 088 22,8 2 491 26,9 2 017 24,4 1 851 22,7 2 007 24,4 
absolventi 719 7,9 620 6,7 410 4,9 731 8,9 572 7,0 
ZPS 990 10,8 1 022 11,0 952 11,5 952 11,7 960 11,7 
celkem 9 154 100 9 260 100 8 276 100 8 168 100 8 214 100 
Zdroj: ÚP Přerov - Informační bulletin o situaci na trhu práce v okrese Přerov 12/2005 

 

K 31.12.2005 došlo kromě kategorie středoškolské vzdělání (bez mat.) k poklesu uchazečů 
všech stupňů vzdělání oproti stejnému období roku 2004. Nejvyšší absolutní pokles se 
projevil u vyučených (o 408 uchazečů, tj. o 8,9 %) a se základním vzděláním (o 263 
uchazečů, tj. o 9 %), nejvyšší relativní pokles u vyučených a ÚSV (shodně o 0,3 %), nejvyšší 
relativní nárůst u ÚSO (SOŠ s mat.) o 0,8 %. 
  
Nejpočetnější skupinu uchazečů o zaměstnání tvoří vyučení - 40,9 % z celkového počtu 
uchazečů - podíl je však o 0,3 % nižší ve srovnání se stejným obdobím minulého roku. 
 
Tabulka 46 - Struktura nezaměstnaných dle stupně vzdělání v okrese Přerov 

31. 12.2004 31. 3.2005 30. 6.2005 30. 9.2005 31.12.2005 31.3. 
2006 

Délka 
evid. 

(v měs.)  
abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs.  

bez vzdělání 11 0,1 11 0,1 9 0,1 10 0,1 10 0,1 9 76,7 
základní  2 623 28,7 2 656 28,7 2 426 29,3 2 323 28,4 2 360 28,7 2 502 36,3 
vyučen 3 768 41,2 3 924 42,3 3 302 39,9 3 223 39,5 3 360 40,9 3 633 22,1 

středoškolské 
(bez mat.) 

82 0,9 82 0,9 83 1 89 1,1 88 1,1 85 29,2 

vyučen s mat. 281 3,1 283 3,1 249 3 246 3 247 3 247 14,3 
ÚSV 249 2,7 230 2,5 226 2,7 217 2,7 201 2,4 221 22,3 
ÚSO (SOŠ s mat.) 1 795 19,6 1 775 19,2 1 682 20,3 1 742 21,3 1 671 20,4 1 676 18,2 
vyšší vzdělání 51 0,6 30 0,3 38 0,5 52 0,6 29 0,4 25 6,1 
vysokoškolské 294 3,1 269 2,9 261 3,2 266 3,3 248 3 225 16,6 
celkem 9 154 100 9 260 100 8 276 100 8 168 100 8 214 100 8 623 25,1 
Zdroj: Úřad práce Přerov - Zpráva o situaci na trhu práce za rok 2005 
 
 
4.5 Věková struktura uchazečů o zaměstnání 
 
Charakteristickým rysem pro věkové kategorie nadále zůstává  relativně vysoký podíl 
uchazečů mladších 25 let  (27,5 %), i když počet i poměrné zastoupení uchazečů do 19 let se 
snížil. Přetrvává dále  rovnoměrné rozložení ve věkových kategoriích od 25 do 59 let. 
Absolutní nárůst se projevil jen u kategorie 55-59 let (o 93 uchazečů).  K  prodloužení  
průměrné délky evidence v porovnání se stejným obdobím minulého roku  došlo  u  všech 
věkových kategorií,  vyjma nejmladší a nejstarší věkové skupiny. 
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Tabulka 47 - Věková struktura nezaměstnaných (okres Přerov) 

31.12.2004 31.3.2005 30.6.2005 30.9.2005 31.12.2005 31.3.2006 

D
él

ka
 

ev
id

.  
(v

  
m
ěs

íc
íc

h)
  

abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs.  
do 19 let 474 5,2 404 4,4 337 4,1 511 6,3 391 4,8 355 7,4 
20-24 let 1 379 15,1 1 285 13,9 1 117 13,5 1 074 13,1 1 043 12,7 1 134 12 
25-29 let 1 145 12,5 1 180 12,7 961 11,6 903 11,1 932 11,3 995 17,2 
30-34 let 1 138 12,4 1 153 12,4 1 023 12,4 992 12,1 1 028 12,5 1 113 22,1 
35-39 let 956 10,4 980 10,6 917 11,1 879 10,8 892 10,9 943 27,9 
40-44 let 964 10,5 982 10,6 891 10,8 840 10,3 895 10,9 913 31,3 
45-49 let 1 082 11,8 1 121 12,1 991 12 964 11,8 981 11,9 1 021 33,3 
50-54 let 1 156 12,7 1 223 13,2 1 112 13,4 1 062 13 1 107 13,5 1 183 34,1 
55-59 let 747 8,2 811 8,8 805 9,7 825 10,1 840 10,2 862 30,8 
nad 60 let 113 1,2 121 1,3 122 1,4 118 1,4 105 1,3 104 28,8 
celkem 9 154 100 9 260 100 8 276 100 8 168 100 8 214 100 8 623 25,1 

  Zdroj: Úřad práce Přerov - Zpráva o situaci na trhu práce za rok 2005 
 
Nejvyšší míra nezaměstnanosti se vyskytuje u věkové kategorie 50-54 let  (13,5 %), která již 
předběhla kategorii 20-24 let (12,7 %). Výrazněji stoupající trend má pouze nezaměstnanost 
ve skup. 55-59 let. 
 
Struktura uchazečů o zaměstnání dle délky evidence  
Nejvyšší  podíl  v  evidenci  ÚP  z  hlediska  její délky zaujímají dlouhodobě nezaměstnaní 
uchazeči, tedy s dobou nad 6 měsíců (33,3 %). 
 
Tabulka 48 - Členění nezaměstnaných dle délky evidence na ÚP (údaje za okres Přerov) 

31.12.2004 31.3.2005 30.6.2005 30.9.2005 31.12.2005 31.3.2006   
abs.  % abs.  % abs.  % abs.  % abs.  % abs. 

do 3 měsíců 2 218 24,2 1 903 20,6 1 684 20,4 1 833 22,5 1 892 23 1 952 
3-6 měsíců 1 310 14,2 1 530 16,5 1 030 12,4 1 025 12,5 1 177 14,3 1 378 
6-9 měsíců 637 7 927 10 765 9,2 680 8,3 693 8,5 853 
9-12 měsíců 648 7,1 486 5,3 619 7,5 531 6,5 505 6,2 497 
12-24 měsíců 1 534 16,8 1 541 16,6 1 355 16,4 1 291 15,8 1 210 14,7 1 176 
dlouhodobě nezam. 2 807 30,7 2 873 31 2 823 34,1 2 808 34,4 2 737 33,3 2 767 
celkem 9 154 100 9 260 100 8 276 100 8 168 100 8 214 100 8 623 
Zdroj: Úřad práce Přerov 
 
Délka nezaměstnanosti  (průměrná doba evidence) se zvýšila o 2,3 měsíce a překročila 2 roky, 
podle vzdělání se nejvíce zvýšila u uchazečů bez vzdělání – o 3,6 měsíce, na 6,3 roku, o 
stejnou hodnotu vzrostla i u uchazečů s ÚSV – na 1,5 roku.  
 
Nejvyšší podíl dlouhodobě nezaměstnaných je patrný v nepočetné kategorii uchazečů  bez 
vzdělání (90 %) a v kategorii uchazečů se základním vzděláním  (74 %).  Ve  srovnání  se 
stejným obdobím roku  1999  se  podíl  dlouhodobě nezaměstnaných  v rámci jednotlivých 
kategorií mírně zvýšil (nejvíce u kategorie ÚSV o 7,8 %) s výjimkou kategorie uchazečů 
s vyšším vzděláním (pokles o 17,5 %) a kategorie ÚSO (SOŠ s mat.), kde velmi mírně poklesl 
o 0,1 %.  



Profil Statutárního města Přerov - Zaměstnanost a příjmy  

 36 

 
Tabulka 49 - Rozbor délky nezaměstnanosti dle stupně vzdělání v okrese Přerov 
k 31.12.2005 

do 3 3-6 6-9 9-12 nad 12 dlouh. Stupeň vzdělání 
měs. měs. měs. měs. měsíců nezam. 

bez vzdělání 0 1 0 0 9 9 
základní vzdělání 373 240 139 103 1 505 1 747 
vyučen 953 507 307 239 1 601 2 147 
SŠ (bez mat.) 13 12 12 6 45 63 
ÚSO (SOU s mat.) 103 91 35 19 107 161 
ÚSV 39 42 16 17 87 120 
ÚSO (SOŠ s mat.) 337 221 155 101 502 758 
vyšší vzdělání 6 15 3 3 2 8 
vysokoškolské 68 48 26 17 89 132 
celkem 1 892 1 177 693 505 3 947 5 145 
Zdroj: Úřad práce Přerov 2006  
 
 
 
Tabulka 50 - Stav a vývoj volných pracovních míst (okres Přerov) 

Počet volných pracovních míst 
 dělníci % THP % ZPS % celkem 

31.12.2003 207 70,89 85 29,11 11 3,77 292 
31.3.2004 292 79,13 77 20,87 37 10,03 369 
30.6.2004 214 67,08 105 32,92 8 2,51 319 
30.9.2004 293 81,39 67 18,61 45 12,50 360 
31.12.2004 289 76,66 88 23,34 29 7,69 377 
31.3.2005 336 75,17 111 24,83 29 6,49 447 
30.6.2005 326 74,26 113 25,74 23 5,24 439 
30.9.2005 336 77,24 99 22,76 25 5,75 435 
31.12.2005 264 73,74 94 26,26 16 4,47 358 

Zdroj: Úřad práce Přerov - Zpráva o situaci na trhu práce za rok 2005 
 
 
Počet  uchazečů  na  jedno volné pracovní místo k 31.12. 2005 se snížil oproti stejnému 
období roku 2004 o 1,4 %. Ke snížení došlo u kategorie THP i dělnických kategorií. Nadále 
přetrvává výrazný nepoměr mezi uchazeči se ZPS a nabídkou vhodných pracovních míst. 
Počet uchazečů na jedno volné  místo  znázorňuje následující tabulka. 
 
 
Tabulka 51 -  Počet uchazečů na jedno místo dle struktury (okres Přerov) 

Stav k datu dělníci THP ZPS celkem 
31.12.2004 23,2 19,7 34,1 24,3 
31.3.2005 20,0 17,2 35,2 20,7 
30.6.2005 19,0 14,8 41,4 18,9 
30.9.2005 17,0 17,6 38,1 18,8 
31.12.2005 22,8 17,2 60,0 22,9 

Zdroj: Úřad práce Přerov - Zpráva o situaci na trhu práce za rok 2005 
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Nesoulad mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce lze vysvětlit těmito faktory: 
 
- nadále se prohlubuje poměr mezi nabídkou pracovních sil s nižší kvalifikací (pomocní a 

nekvalifikovaní pracovníci) a poptávkou ve většině odvětví, 
- dosažená praxe a odborné znalosti u řemeslných, ale i technických a administrativních 

profesí v mnoha případech nesplňují zvýšené nároky zaměstnavatelů v souvislosti 
s novými technologiemi či právními předpisy, 

- relativně vysoký výskyt evidovaných volných pracovních míst, která lze jen velmi obtížně 
obsadit z důvodu různých omezení (nevyhovující pracovní doba zejména pro matky 
s dětmi, směnnost, dojíždění, často i nízké mzdové ohodnocení), 

- nedostatečná motivace a flexibilita uchazečů, 
- část pracovní síly i zaměstnavatelských subjektů nadále využívá práce mimo prac. poměr 

nad zákonné možnosti.
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5. EKONOMIKA 

 
5.1 Analýza hospodářských odvětví 
 
Město Přerov je možno charakterizovat jako průmyslově-zemědělskou oblast s rozvinutými 
službami. Obecně je zde možno říci, že zdejší tradiční průmyslová výroba zaznamenala po 
roce 1990 určitý útlum, který padá na vrub restrukturalizačnímu procesu spojenému se ztrátou 
východních trhů, na kterých byly místní podniky zejména exponovány. Rovněž zemědělská 
výroba ve sledované oblasti prochází již několik let útlumovou periodou, která koresponduje 
s celorepublikovým vývojem a transformací zemědělství jako celku. Útlum v primární a 
sekundární sféře společně s reálně existujícími tržními mezerami pak přispěl k rozvoji 
terciérní sféry, která je soustředěna převážně v okresním městě. Objemem produkce a počtem 
pracovníků je však i nadále převládajícím odvětvím průmysl. 
 
Průmyslová činnost je soustředěna převážně na území města Přerova, přičemž některé z nich 
jsou situovány přímo do centra města (KAZETO, Pivovar Zubr). Skladba průmyslové 
základny Přerova je příznivá z hlediska její odvětvové skladby a existence několika velkých 
prosperujících podniků. Je zaměřena na strojírenství, chemii, elektrotechniku a optiku a na 
doplňující textilní, potravinářský a lehký průmysl. K významným průmyslovým podnikům 
v Přerově patří Precheza a.s., Meopta - optika, s.r.o., PSP Engineering, a.s., PSP Slévárna, a.s. 
a další. Na druhou stranu je však třeba zmínit ztíženou dopravní dostupnost města včetně 
komplikované dopravní situace přímo ve městě bez dopravního obchvatu města a přímého 
napojení na dálnici. S tím souvisí malý podíl zahraničních investic, málo využívaných 
dotačních titulů, programů a pobídek pro podporu podnikání. Malý je rovněž podíl firem 
s pokrokovými high-tech technologiemi. Rovněž chybí přímá podpora začínajících firem, 
například ve formě podnikatelského inkubátoru. K budoucímu rozvoji města by kromě 
zlepšené dopravní dostupnosti mohlo přispět budování zamýšlených průmyslových zón či 
využití některých průmyslových areálů na území města, které dnes mají charakter 
brownfields. 
 
V oblasti průmyslové výroby jsou na území města nejvýznamněji zastoupeny: 
• strojírenství – PSP Engineering a.s., Montáže Přerov a.s. 
• chemický průmysl – PRECHEZA a.s. Přerov, PRECOLOR a.s., Kemifloc a.s., 

ZOMAplast s.r.o. 
• optický průmysl – Meopta - optika, s.r.o., Olympus Service Facility Czech, s.r.o. 
• doprava a spoje – ČD, a.s., Connex Morava a.s. 
• kožedělný průmysl – Kazeto spol. s r.o. Přerov 
 
Větší část města Přerov patří k nadprůměrně zemědělsky využívaným územím s nadměrným 
zorněním půdy. Na zemědělské půdě v okolí města v současné době hospodaří tyto 
zemědělské podniky – Bezuchovská a.s. Bezuchov, farma Paršovice, ZD Záhoran 
Všechovice, SALIX MORAVA a.s., ZD Kokory, ZD Střítež nad Ludinou, ZD Záhoří 
Soběchleby. V zemědělství dochází z důvodů tíživých finančních podmínek (ceny vstupů jsou 
stále vyšší, naopak ceny produktů živočišných i rostlinných jsou na úrovni předchozích let) 
k uvolňování zaměstnanců. V současné době je na území okresu Přerov registrováno 1 690 
samostatně hospodařících rolníků, přičemž v samotném Přerově je jich registrováno 261. 
V porovnání s podobnými oblastmi se město Přerov pohybuje v počtu registrovaných rolníků 
na srovnatelné úrovni. 
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Ekonomiku města Přerov silně ovlivňují podniky v jeho okolí v rámci okresu. Proto jsou dále 
uváděny i údaje za okres. 
 
 
Tabulka 52 - Sledované zaměstnavatelské subjekty podle počtu zaměstnanců v okrese 
Přerov k 31.12.2005 
Počet zaměstnanců Počet organizací Počet pracovníků 
26 - 49 141 5 236 
50 - 99 91 6 092 
100 - 499 56 10 271 
500 - 999 6 4 388 
1 000 a více 2 3 522 
CELKEM nad 25 zam. 296 29 509 
Zdroj: Úřad práce Přerov - Zpráva o situaci na trhu práce za rok 2005 
 
 
Oproti 31.12.2004 došlo jak k mírnému celkovému zvýšení sledovaných ekonom. subjektů, 
tak i ke změně velikostní struktury podle stavu zaměstnanců. Největší nárůst počtu organizací 
byl registrován v kategorii 50-99 zaměstnanců.   

 
Do kategorie podniků zaměstnávajících více jak 1 000 zaměstnanců se řadí Meopta-optika, 
s.r.o. (více jak 2 000 zam.),  v důsledku  sloučení s firmou Meopta Přerov a.s. a jejími 
dceřinými  společnostmi. Do této kategorie spadá také firma KAZETO s.r.o., u které však 
počet zaměstnanců kolísá vlivem obdržených zakázek. V minulosti významný zaměstnavatel 
v regionu, společnost LG.PHILIPS Displays Czech Republic, s.r.o. v Hranicích, se dostala do 
složité situace kvůli rozhodnutí o úpadku mateřské společnosti LG.Philips Displays Holding 
B.V. ke dni 30.1.2006.  Ze sdělení nizozemského správce vyplynulo, že nebude závod 
v Hranicích vyňat z konkursní podstaty. Podle mluvčí hranické továrny jednání o zachování 
závodu a odtržení od holdingu a finanční podpoře ze  strany bank nadále pokračují. V 
provozu jsou všechny tři výrobní linky. Firma má podle vlastního sdělení zajištěn odbyt do 
konce roku 2006. 
 
 
5.2 Hlavní ekonomické subjekty 
 
Pro vykreslení ekonomického sektoru ve městě Přerově uvádíme seznam nejvýznamnějších 
ekonomických subjektů, řazený podle: 
 
• ročního obratu, 
• objemu exportu, 
• počtu zaměstnanců. 
 
Počtem zaměstnanců se rozumí údaj včetně pracovníků dojíždějících za prací do města 
z okolí.  
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Tabulka 53 - Podniky v Přerově s ročním obratem nad 500 mil. Kč 

 Název firmy Adresa 
Obrat 
(mil.) 

Odvětví (OKEČ 
převažující) 

Rok zal. 
firmy 

1 Precheza, a.s. 
nábř. Dr. Edvarda 
Beneše 1170/24 

2 051 
Výroba základních 
chemických látek 

1991 

2 PSP Engineering, a.s. Kojetínská 358/71 1 744 
Výroba a opravy 

těžebních a stavebních 
strojů 

1995 

3 Astron Buildings, s.r.o. Kojetínská 358/71 1 383 
Výroba kovových 

konstrukcí a jejich dílů 
1995 

4 Meopta - optika, s.r.o. Kabelíkova 2682/1 1 250 
Výroba optických a 

fotografických přístrojů 
a zařízení 

1994 

5 Torrol logistic, s.r.o. Kojetínská 358/71 1 030 
Maloobchodní prodej 

pohonných hmot 
2001 

6 Kazeto, s.r.o. (spol. s r.o.) Husova 667/19 698 
Výroba vlnitého papíru 
a vlnité lepenky, obalů 

z papíru a lepenky 
1993 

7 Emos, s.r.o. Šířava 295/17 609 

Velkoobchod s 
elektrospotřebiči a 

elektronikou převážně 
pro domácnost 

1991 

8 Pivovar Zubr, a.s. 
Komenského 

696/35 
528 Výroba piva 1994 

Zdroj: Albertina data, s.r.o. – Firemní Monitor 5/2006 
 
 
 
Tabulka 54 - Podniky v Přerově s ročním obratem exportu 100-500 mil. Kč 

 Název firmy Adresa 
Obrat 

exportu 
(mil.) 

Odvětví (OKEČ převažující) 
Rok zal. 
firmy 

1 Meopta - optika, s.r.o. 
Kabelíkova 

2682/1 
500-999 

Výroba optických a fotografických 
přístrojů a zařízení 

1994 

2 
Astron Buildings, 

s.r.o. 
Kojetínská 

358/71 
500-999 

Výroba kovových konstrukcí a 
jejich dílů 

1995 

3 
Gambro-Meopta, 

s.r.o. 
Kabelíkova 

2682/1 
100-499 

Výroba zdravotnických přístrojů a 
zařízení, chirurgických a 
ortopedických pomůcek 

1993 

4 PSP Engineering, a.s. 
Kojetínská 

358/71 
100-499 

Výroba a opravy těžebních a 
stavebních strojů 

1995 

5 PSP Slévárna, a.s. 
Tovačovská 

2910/17 
100-499 Odlévání kovů (slévárenství) 1995 

6 
Kazeto, s.r.o. (spol. s 

r.o.) 
Husova 667/19 100-499 

Výroba vlnitého papíru a vlnité 
lepenky, obalů z papíru a lepenky 

1993 

7 
Olympus Service 

Facility Czech, s.r.o. 
Teličkova 457/29 100-499 

Výroba optických a fotografických 
přístrojů a zařízení 

2003 

Zdroj: Albertina data, s.r.o. – Firemní Monitor 5/2006 
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Tabulka 55 - Hlavní zaměstnavatelé v Přerově 

 Název firmy Adresa 
Počet 

zaměstnanců 
Odvětví (OKEČ 

převažující) 
Rok založení 

firmy 

1 Meopta - optika, s.r.o. Kabelíkova 2682/1 2 000-2 499 
Výroba optických a 

fotografických přístrojů 
a zařízení 

1994 

2 Kazeto, s.r.o. (spol. s r.o.) Husova 667/19 1 000-1 499 
Výroba vlnitého papíru 
a vlnité lepenky, obalů z 

papíru a lepenky 
1993 

3 Precheza, a.s. 
nábř. Dr. Edvarda 
Beneše 1170/24 

500-999 
Výroba základních 
chemických látek 

1991 

4 PSP Engineering, a.s. Kojetínská 358/71 500-999 
Výroba a opravy 

těžebních a stavebních 
strojů 

1995 

5 
Nemocnice Přerov, 

přísp.org. 
Dvořákova 

1800/75 
500-999 Ústavní zdravotní péče 1992 

6 Gambro-Meopta, s.r.o. Kabelíkova 2682/1 250-499 

Výroba zdravotnických 
přístrojů a zařízení, 

chirurgických a 
ortopedických pomůcek 

1993 

7 PSP Slévárna, a.s. 
Tovačovská 

2910/17 
250-499 

Odlévání kovů 
(slévárenství) 

1995 

8 Astron Buildings, s.r.o. Kojetínská 358/71 250-499 
Výroba kovových 

konstrukcí a jejich dílů 
1995 

9 Město Přerov Bratrská 709/34 250-499 
Všeobecné činnosti 

veřejné správy 
1980 

10 Pivovar Zubr, a.s. 
Komenského 

696/35 
200-249 Výroba piva 1994 

11 Montáže Přerov, a.s. Brabansko 242/3 200-249 
Výroba a opravy 

ostatních účelových 
strojů j. n. 

1992 

12 
Vodovody a kanalizace 

Přerov, a.s. 
Šířava 483/21 200-249 

Úprava a rozvod pitné a 
užitkové vody 

1993 

13 PSP Pohony, a.s. Kojetínská 358/71 100-199 
Výroba a opravy 

ložisek, ozubených kol, 
převodů a jejich dílů 

1993 

14 
PSP Speciální strojírna, 

a.s. 
Tovačovská 
2971/17a 

100-199 
Všeobecné strojírenské 

činnosti 
1995 

15 
PSP Technické služby, 

a.s. 
Kojetínská 
2937/53 

100-199 
Rozvod elektřiny a 
obchod s elektřinou 

1995 

16 Emos trading, a.s. Šířava 295/17 100-199 

Maloobchod s 
elektrospotřebiči a 

elektronikou převážně 
pro domácnost 

1996 

17 Emos, s.r.o. Šířava 295/17 100-199 

Velkoobchod s 
elektrospotřebiči a 

elektronikou převážně 
pro domácnost 

1991 

18 Mader a synové, s.r.o. 
gen. Štefánika 

185/38 
100-199 

Výroba pekárenských 
výrobků vč. 

cukrářských, kromě 
trvanlivých výrobků 

1994 

19 Signalbau, a.s. Moštěnská 60/4a 100-199 
Výroba ostatních 

elektrických zařízení j. 
n. 

1999 
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20 Služby města Přerova 
Kratochvílova 

359/30 
100-199 

Služby v oblasti tělesné 
hygieny 

1992 

21 
Stavební bytové družstvo 

Přerov 
Kratochvílova 

128/41 
100-199 

Pronájem vlastních 
nemovitostí 

1959 

22 
Technické služby města 

Přerova 
Na hrázi 17 100-199 

Sběr a zpracování 
ostatních odpadů 

1996 

23 Úřad práce v Přerově 
Žerotínovo nám. 

168/21 
100-199 

Činnosti usměrňující 
podnikání a přispívající 
k jeho efektivnějšímu 

chodu 

1990 

Zdroj: Albertina data, s.r.o. – Firemní Monitor 5/2006 
 
 
5.3 Podnikatelská aktivita v okrese 
 
V registru organizací vedeném na ČSÚ, krajská reprezentace Olomouc – zastoupení Přerov, 
bylo k 31.12.2005 zapsáno 24 847 podnikatelských subjektů (fyzických a právnických osob, 
bez podniků v likvidaci). Od 31.12.1999 jejich počet vzrostl o 2 482 subjektů, proti loňskému 
roku se však jejich počet mírně snížil o 161 subjektů. 
 
Přehled organizačních forem podnikání k 31.12.2005 (v přehledu nejsou uvedeny právní 
subjekty v likvidaci) je uveden v následující tabulce: 
 
 
Tabulka 56 - Struktura zaměstnavatelských subjektů ve městě Přerově podle právní 
formy 
Právní forma Počet 
státní podniky 0 
akciové společnosti 126 
obchodní společnosti 1 280 
družstva 66 
samostatně hosp. rolníci 1 690 
nadace 21 
obecní, městské a okresní úřady 104 
soukromí podnikatelé 18 348 
v tom: zapsaní v obch. rejstříku 78 
nezapsaní 18 270 
ostatní 3 212 
Zdroj: Úřad práce Přerov - Zpráva o situaci na trhu práce za rok 2005 
 
 
Oproti 31.12.2004 se snížily počty všech org. forem s výjimkou sam. hosp. rolníků. Největší 
pokles byl zaznamenán  u  soukromých podnikatelů  - fyz. osob (o 140) a obchodních 
společností (o 40). 
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5.4 Povolení k podnikání 
 
Po počátečním rozmachu zájmu o podnikání v 90. letech dochází na území města 
k postupnému útlumu vydávání živnostenských oprávnění, jak ukazuje následující přehled. 
 
 
Tabulka 57 - Přehled nově registrovaných podnikatelů 
Období Počet vydaných ŽO 

(FO + PO) 
Počet zrušených ŽO 

(FO + PO) 
1.1.2000-31.12.2000 976 161 
1.1.2001-31.12.2001 782 218 
1.1.2002-31.12.2002 714 185 
1.1.2003-31.12.2003 *) 1 424 483 
1.1.2004-31.12.2004 1 360 773 
1.1.2005-31.12.2005 1 091 705 
*) Dnem 1.1.2003 došlo ke sloučení Okresního úřadu Přerov a Městského úřadu Přerov a 
společně s tím ke sloučení Okresního živnostenského úřadu a Obecního živnostenského úřadu. 
Proto položky do 31.12.2002 jsou pouze za Obecní živnostenský úřad Přerov a položky od 
1.1.2003 jsou i za dřívější Okresní úřad Přerov, samozřejmě za území spadající do 
kompetence Obecního úřadu Přerov. Dále došlo k přičlenění bývalého správního obvodu 
Kojetín. 
Zdroj: MěÚ v Přerově - Odbor obecní živnostenský úřad, 2006 
 
 
5.5 Příjmy a výdaje města 
 
Daňové příjmy města Přerova jsou upraveny § 4 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém 
určení některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění 
pozdějších předpisů. Výběr daní je v ČR zajišťován prostřednictvím finančních úřadů. Podíl 
daňových výnosů náležejících podle výše uvedeného zákona městu Přerov je zasílán 
Finančním úřadem v Přerově 
 
 
Tabulka 58 - Přehled daní vybraných ve městě Přerově - v tis. Kč 
 2001 2002 2003 2004 2005 
Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. a fun. pož. 62 093 76 312 82 654 90 016 95 872 
Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výděl. činnosti 29 469 31 810 31 914 36 344 32 826 
Daň z příjmu právnických osob 66 545 78 728 86 135 93 032 102 252 
Daň z nemovitostí 20 574 20 445 22 224 25 351 24 202 
Daň z příjmu právnických osob za obce 44 108 24 273 25 447 22 809 14 797 
Celkem bez daně PO za obce 300 311 335 036 355 151 385 650 421 061 
Celkem s daní PO za obce 344 419 359 309 380 598 408 459 435 859 
Zdroj: Výroční zpráva města Přerova za rok 2005 
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Tabulka 59 - Příjmy a výdaje města Přerova v tis. Kč (leden – prosinec 2005) 
 příjmy výdaje 
leden 51 804 38 600 
únor 65 129 70 441 
březen 60 536 59 967 
duben 63 616 51 405 
květen 56 788 57 495 
červen 87 797 71 583 
červenec 94 059 51 113 
srpen 62 623 59 034 
září 56 041 72 573 
říjen 70 759 67 119 
listopad 66 888 91 124 
prosinec 98 916 117 061 
celkem 834 956 807 514 
Zdroj: Výroční zpráva města Přerova za rok 2005 
 
 
Tabulka 60 - Struktura příjmů za rok 2005 
 skutečnost v tis. Kč 
daňové příjmy 487 315 
nedaňové příjmy 111 387 
kapitálové příjmy 16 530 
přijaté dotace 219 723 
tř. 8 – financování 30 000 
celkem 864 955 
Zdroj: Výroční zpráva města Přerova za rok 2005 
 
Obrázek 7 - Struktura příjmů za rok 2005 
 

Zdroj: Výroční zpráva města Přerova za rok 2005 
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Tabulka 61 - Struktura výdajů za rok 2005 
 skutečnost v tis. Kč 
zeměděl. a lesní hospodářství 510 
prům. a ost. odv. hospodářství 54 060 
služby pro obyvatelstvo 250 603 
soc. věci a politika zaměst. 142 324 
obrana, bezpeč. a práv. ochr. 24 813 
všeob. veř správa a služby 230 553 
investiční akce 104 651 
tř. 8 – financování 23 782 
celkem 831 296 
Zdroj: Výroční zpráva města Přerova za rok 2005 
 
 
Obrázek 8 - Struktura výdajů za rok 2005 

 
 
Zdroj: Výroční zpráva města Přerova za rok 2005
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6. VZDĚLÁVACÍ, SPORTOVNÍ, KULTURNÍ, ZDRAVOTNICKÁ A 
SOCIÁLNÍ ZA ŘÍZENÍ 

 
6.1 Vzdělávací zařízení 
 
Město Přerov je v současné době pokryto dostatečnou sítí základních a středních škol 
s dobrou dostupností a úrovní vzdělávacích programů, která je schopna zajistit potřeby města 
ve vzdělávání a celoživotním učení. Školy a školská zařízení zřizovaná Statutárním městem 
Přerov a Olomouckým krajem jsou doplněna také sektorem soukromých škol. V roce 2004 
byla zřízena soukromá škola – Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov. I přes problémy 
v organizačních a ekonomických souvislostech představuje střední a odborné školství 
v Přerově dobrý základ pro přípravu kvalifikované pracovní síly.  
 
 
Tabulka 62 - Demografický vývoj počtu dětí narozených v Přerově v letech 1995-2005 
rok narození 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
počet 466 425 452 400 397 385 401 432 377 403 399 
Zdroj: MěÚ Přerov – Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, 2006 
 
 
Současná kapacita mateřských škol na území města Přerova je cca 1 120 míst a naplněnost 
dosahuje téměř 90 %. Vzhledem ke stagnující porodnosti v regionu je žádoucí ponechat počet 
mateřských škol zřizovaných městem Přerov v nezměněném stavu. Ve školním roce 
2005/2006 se na území města Přerova nacházelo 14 mateřských škol se 42 třídami, které 
navštěvovalo 965 dětí. 
 
 
Obrázek 9 - Výhled počtu dětí v MŠ v rozmezí let 1997/1998 – 2005/2006 
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Zdroj: MěÚ Přerov – Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, 2006 
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Tabulka 63 - Naplněnost mateřských škol zřízených městem Přerov ve školním roce 
2005/2006 

Mateřská škola Kapacita Počet tříd Počet 
zapsaných dětí 

Přerov-Čekyně, Jabloňová 4 50 1 28 
Přerov - Vinary, Za humny 1 50 2 50 
Přerov - Újezdec, Hlavní 61 50 2 43 
Přerov - Předmostí, ZŠ a MŠ Pod skalkou 11 150 3 75 
Přerov, Optiky 14 100 4 100 
Přerov, Dvořákova 23 
speciální třída 

90 3 
1 

72 
12 

Přerov, U tenisu 2 100 4 100 
Přerov, Kouřílkova 2 100 4 85 
Přerov, Lešetínská 5 70 3 59 
Radost, Přerov, Kozlovská 44 100 4 100 
Přerov, Komenského 25 
speciální třída 

60 2 
1 

45 
14 

Přerov, Kratochvílova 19 
speciální třída 

100 3 
1 

73 
9 

Přerov, Máchova 8 50 2 50 
Přerov, Máchova 14 50 2 50 
CELKEM 1 120 42 965 
Zdroj: MěÚ Přerov – Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, 2006 
 
U základních škol na území města Přerova lze pozorovat trvalý pokles žáků. Ve stávajícím 
školním roce navštěvuje ZŠ ve městě Přerově 4 451 žáků, přičemž se odhaduje, že ve školním 
roce 2008/2009 by měl počet žáků klesnout pod čtyřtisícovou hranici. Vzhledem k tomu, že 
kapacita ZŠ se téměř nezměnila a zejména díky slabším ročníkům žáků se dá v budoucnu 
očekávat utlumení kapacitně větších ZŠ. 
 
Obrázek 10 - Počet žáků v ZŠ v rozmezí let 1999/2000 – 2005/2006 s výhledem do 
budoucna 
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Zdroj: MěÚ Přerov – Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, 2006
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Tabulka 64 - Naplněnost základních škol zřízených městem Přerov ve školním roce 
2005/2006 

Základní škola počet žáků počet tříd prům. počet 
žáků na třídu 

Hranická 14 242 13 18,6 
Velká Dlážka 5 468 18 26 
Za mlýnem 1 720 29 24,8 

Boženy Němcové 16 350 16 21,9 
Svisle 13 611 25 24,4 

Trávník 27 725 28 25,9 
U tenisu 4 602 26 23,2 

Želatovská 8 547 23 23,8 
Pod skalkou 11 186 11 17 

CELKEM 4 451 189 23,55 
Zdroj: MěÚ Přerov – Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, 2006 
 
Údaje o celkové kapacitě základních škol vycházejí z původní stavební dokumentace škol a v 
nejbližší době dojde k jejich přehodnocení v souladu s novými hygienickými požadavky na 
prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání žáků. I přes tuto skutečnost je zřejmé, že 
základní školy budou v horizontu kolem roku 2009 disponovat volnou kapacitou, neboť druhé 
stupně základních škol jsou více naplněny žáky než stupně první. Tento trend je každoročně 
potvrzován i výsledky zápisů do 1. ročníků základních škol, kdy počty budoucích 
nastupujících žáků jsou početně nižší než počty vycházejících žáků z devátých ročníků 
základních škol. 
 
Kromě výše zmíněných školských zařízení ve městě Přerově působí v oblasti soukromého 
mateřského a základního školství také dva soukromí zřizovatelé. Mezi soukromé školní 
subjekty na území města patří Soukromá MŠ A & T s.r.o., speciální MŠ A & J s.r.o., 
soukromá ZŠ Acorn’s & John’s school s.r.o. a soukromé vzdělávací centrum a ZŠ Sluníčko 
s.r.o. Počty dětí zapsaných do výše jmenovaných škol odpovídají průměru a kapacitě těchto 
škol. 
 
V minulosti byla zahájena optimalizace sítě středních škol spojená s jejich slučováním a 
obsahovou přestavbou. Přetrvávající nezájem o technické obory vedl k omezení počtu oborů i 
odborných škol. V oblasti učňovského školství došlo k obsahové přestavbě formou zavádění 
učebních oborů odpovídajících trhu práce s využitím informačních a komunikačních 
technologií ve vzdělávacím procesu. Jako příležitost se jeví úzká spolupráce škol a podniků 
při obsahovém zaměření vzdělávání na středních školách a učilištích a také spolupráce škol a 
ÚP z hlediska rekvalifikací a orientace na trhu práce. I přes tyto problémy lze konstatovat, že 
síť a úroveň středních škol na území města je dostatečná, stejně jako jejich dostupnost. Ve 
školním roce 2005/2006 se na území města Přerova nacházelo 11 středních škol s 204 třídami, 
které navštěvovalo formou denního, večerního či dálkového studia celkem 5 203 studentů.
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Tabulka 65 - Střední školy a odborná učiliště na území města Přerova ve školním roce 
2005/2006 

Střední školy a odborná učiliště denní studium večerní a dálkové 
studium 

 studentů tříd studentů tříd 
Gymnázium Jakuba Škody, 
Přerov, Komenského 29 

730 24 0 0 

Gymnázium Jana Blahoslava, 
Přerov, Generála Štefánika 10 

401 14 0 0 

SOŠ a SOU elektroenergetické, 
Přerov, nábř. Dr. Edvarda Beneše 21 

315 14 0 0 

SOŠ a SOU technické, Přerov, Kouřílkova 8 507 20 109 4 
Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 452 16 0 0 
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem 
státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24 

374 12 0 0 

SOŠ a SOU, Přerov, Šířava 7 710 28 176 10 
Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 413 14 0 0 
Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 *) 394 17 69 4 
SOU stavební, Přerov, Bří Hovůrkových 17 233 12 18 2 
Soukromá SOŠ živnostenská Přerov, s.r.o. 212 10 90 3 
CELKEM 4 741 181 462 23 
Pozn.: *) SOU zemědělské a OU Lipník nad Bečvou, Tyršova 781 sloučeno od 1.7. 2005 se 
Střední zemědělskou školou, Přerov, Osmek 47. 
Zdroj: Krajský úřad Olomouckého kraje – Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, 2006 
 
Od roku 2004 působí v Přerově soukromá Vysoká škola logistiky o.p.s. Tato škola 
neuniverzitního typu získala akreditaci bakalářského studijního programu Dopravní a spojová 
infrastruktura v prezenční formě studia ve studijních oborech Dopravní logistika, Logistika 
služeb a Informační management. V dubnu roku 2005 byla tato akreditace rozšířena o 
kombinovanou formu studia. V roce 2004 bylo přijato ke studiu na vysoké škole 52 studentů. 
V současné době působí v 1. ročníku 63 studentů, z toho 36 formou prezenční a 27 formou 
kombinovanou a ve 2. ročníku 43 studentů, z toho 17 formou prezenční a 26 formou 
kombinovanou. 
 
6.2 Sportovní zařízení 
 
Ve městě Přerově je poměrně dost běžných sportovišť – rozsáhlý tenisový areál, fotbalová 
hřiště, krytý bazén, otevřené letní koupaliště, atd. Ne všechna sportoviště však mají vysokou 
technickou kvalitu a vhodnou lokalizaci. U plaveckého areálu není zajištěna dostatečná 
kapacita, chybí multifunkční sportovní hala.  
 
Mezi významné tělovýchovné jednoty a sportovní organizace na území města Přerova patří: 
• SK Přerov 
• TJ Spartak Přerov 
• TJ Pozemní stavby Přerov - Předmostí 
• TJ Sokol Přerov 
• AUTO KLUB Přerov 
• Tenisový klub Precolor Přerov 
• Přerovský volejbalový klub 
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• Fotbalový klub mládeže Přerov 
• HC MINOR 2000 Přerov 
 
Tabulka 66 - Sportovní zařízení na území města Přerova 
Typ zařízení Počet zařízení 
Koupaliště a bazény 3 
- z toho kryté bazény 1 
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 20 
Tělocvičny (včetně školních) 17 
Stadiony otevřené 3 
Stadiony kryté 4 
Zimní stadiony kryté i otevřené 1 
Ostatní zařízení pro TV (s provozovatelem nebo správcem) 7 
Zdroj: ČSÚ 2004 
 
6.3 Kulturní zařízení 
 
Turistická atraktivita Přerova je dána především známostí naleziště sídliště z dob lovců 
mamutů, kdy je část těchto nálezů vystavena v přerovském muzeu. Druhou turistickou atrakci 
města představuje jeho městská památková zóna, zahrnující jeho nejstarší část – Horní 
náměstí se zámkem, renesančními měšťanskými domy a rozsáhlým rekonstruovaným 
hradebním opevněním. Dalším turisticky atraktivním místem je národní přírodní rezervace 
Žebračka. Na území okresu Přerov je dále možné nalézt hrad Helfštýn, zámek v Tovačově a 
Hranickou propast. 
 
Přímo ve městě je přirozeným místem odpočinku a trávení volného času městský park 
Michalov. Se svými 16 ha je jednou z největších ploch městské zeleně v Přerově. Kvůli své 
výjimečné architektuře, vycházející z projektu pražského zahradního architekta Františka 
Thomayera (1904) je park od roku 1992 kulturní památkou. Zároveň je Michalov 
zaregistrován i jako významný krajinný prvek, neboť se současně jedná o pozůstatek 
původního lužního porostu se zachovalou druhovou skladbou dřevin i bylinného patra. Již od 
počátku 90. let probíhají práce, sledující záchranu vegetačního systému a obnovu alespoň 
v náznacích dochovaných historických architektonických prvků na jedné straně a vytvoření 
podmínek pro co nejširší využití parku veřejností na straně druhé. V roce 1999 byl zpracován 
a městským zastupitelstvem schválen Program regenerace a rozvoje městského parku 
Michalov. Jeho cílem bylo vytvoření funkčně plnohodnotného reprezentativního areálu, 
zahrnujícího historické území parku Michalov, městské zahradnictví a další rozvojové plochy 
tak, aby svým pojetím odpovídal v optimální míře stávajícím i perspektivním potřebám 
veřejnosti, a zajistit jeho řádný provoz, správu a údržbu. Park byl významným způsobem 
zrekonstruován v roce 2004. 
 
Kulturní vyžití ve městě z velké části zajišťují městská kulturní zařízení. Historická budova z 
roku 1897 – Městský dům - prošla rozsáhlou rekonstrukcí a byla slavnostně znovuotevřena v 
září 1992. Každoročně se zde pořádá mnoho kulturních a společenských akcí, z nichž 
nejvýznamnější je mezinárodní setkání jazzových hudebníků - Československý jazzový 
festival. Dalším z důležitých kulturních zařízení je Muzeum Komenského, které připravuje a 
rozšiřuje expozice v prostorách přerovského zámku a organizuje kulturní a společenské akce 
v Přerově a okolí. Mimo své turistické atrakce město Přerov nabízí svým návštěvníkům různé 
výstavy a kulturně vzdělávací akce. Většinu těchto akcí pořádá Muzeum Komenského, které 
plní funkci muzejního a kulturního centra regionu. 
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Tabulka 67 - Kulturní zařízení na území města Přerova 
Typ zařízení Počet zařízení 
Veřejná knihovna včetně poboček 15 
Stálá kina 1 
Muzeum (včetně poboček a památníků) 1 
Galerie (včetně poboček a výstavních síní) 4 
Kulturní zařízení ostatní 8 
Středisko pro volný čas dětí a mládeže 3 
Sakrální stavby 13 
Hřbitov 7 
Smuteční síň 1 
Zdroj: ČSÚ 2004 
 
 
6.4 Zdravotnická a sociální zařízení 
 
Zdravotnická zařízení na území města Přerova, ať už státní nebo soukromá, poskytují 
občanům zdravotnické služby v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem č. 20/1966 Sb. 
o péči a zdraví lidu. Zdravotnická zařízení na území města jsou rozmístěna vcelku 
rovnoměrně a v přijatelných časově dostupných vzdálenostech. 
 
Tabulka 68 - Zdravotnická zařízení na území města Přerova 
Typ zařízení Počet zařízení 
Sdružená ambulantní zařízení 1 
Ambulantní zařízení 1 
Nemocnice 1 
Detašované pracoviště nemocnice 1 
Léčebna pro dlouhodobě nemocné 1 
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé 24 
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického 
lékaře pro dospělé 

4 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 11 
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa 31 
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa 8 
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického 
lékaře - gynekologa 

1 

Samostatná ordinace lékaře specialisty 50 
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře 
specialisty 

11 

Ostatní samostatná zařízení 38 
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení 7 
Zařízení lékárenské péče 13 
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče 2 
Jesle 1 
Transfusní stanice 1 
Zdroj: ČSÚ 2004 
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Kromě zdravotnických zařízení na území města Přerova také pracují zařízení, která se 
specializují na poskytování sociálních služeb občanům. 
 
Tabulka 69 - Sociální zařízení na území města Přerova 
Typ zařízení Počet zařízení 
Ústavy sociální péče pro mládež 1 
Domy s pečovatelskou službou 7 
Domov-penzion pro důchodce 1 
Úřad práce – počet úřadoven 1 
Ostatní zařízení sociální péče 5 
Pozn.: Ve městě Přerově v roce 2006 započala výstavba Domova důchodců 
s předpokládaným dokončením v roce 2008. Plánovaná kapacita zařízení je 81 obyvatel. 
Zdroj: ČSÚ 2004 
 
Mezi nejčastěji poskytované sociální služby patří pečovatelská služba, která je poskytována 
zdravotně postiženým občanům a seniorům přímo v domácnostech pečovaných osob nebo 
v domech s pečovatelskou službou. Smyslem pečovatelské služby je zajišťovat sociální a 
ošetřovatelskou péči a poskytovat pomoc občanům, kteří nemohou překonat obtížnou životní 
situaci nebo nepříznivé životní poměry vlastními silami. Pečovatelská služba mimo jiné 
nabízí 
 
• rozvoz obědů 
• nákupy – nutné pochůzky 
• úklidové práce 
• práce spojené s udržováním domácnosti 
• služby spojené s osobní hygienou 
 
Dále pečovatelská služba nabízí sociální programy, které mají za úkol klienta aktivizovat, 
vzdělávání a kulturu, přednášky a možnost půjčování knih z Městské knihovny, zájezdy a 
poznávací programy, rehabilitační cvičení, projížďky po městě pro imobilní občany aj. 
 
Mezi příspěvkové organizace v sociální a sociálně-zdravotní oblasti, které působí na území 
města, patří Sociální služby města Přerova, Ústav sociální péče – Denní pobyt pro mentálně 
postižené a Městské jesle. Kromě těchto subjektů působí v sociální a sociálně-zdravotní 
oblasti na území města zhruba dalších 30 organizací z neziskového sektoru: 
 
• Armáda spásy 
• Centrum výchovy a vzdělávání mentálně postižených 
• Český červený kříž – oblastní spolek Přerov 
• KAPPA – HELP – občanské sdružení 
• Oblastní charita Přerov 
• Sdružení MOST K ŽIVOTU 
• Svaz tělesně postižených v ČR – místní organizace Přerov 
• ROSKA Přerov, regionální organizace Unie ROSKA v ČR 
• Sdružení pro pomoc mentálně postižených ČR – okresní organizace Přerov 
• Klub stomiků Přerov 
• Územní organizace Svazu diabetiků ČR 
• DUHA Klub Rodinka 
• Nadační fond DUŠEVNÍ ZDRAVÍ 
• Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR –  ZO Přerov 
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• Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí – klub KORÁLEK 
• Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR – oblastní odbočka Přerov 
• Svaz neslyšících a nedoslýchavých ČR – základní organizace Přerov 
• ALFA  HANDICAP –  Sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského regionu 
• Svaz tělesně postižených v ČR – okresní organizace Přerov 
• Sdružení sluchově postižených KROUŽEK 
• ALFA HANDICAP – Sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského regionu – MO 

bechtěreviků Přerov, MO vozíčkáři Přerov 
• Mateřské centrum SLUNÍČKO v Přerově 
• Centrum pro zdravotně postižené Olomouckého kraje – regionální pracoviště Přerov 
• Fotbalový klub Kozlovice 
• TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. – regionální středisko Přerov 
• Centrum pro komunitní práci Střední Morava 
 
Město Přerov již několik let vyhlašuje Grantový program, kterým podporuje zapojení občanů 
do veřejného života. Granty jsou účelové dotace poskytované městem Přerov na projekty 
doporučené Grantovým výborem a schválené Zastupitelstvem města Přerova. Grant v oblasti 
sociální lze poskytnout organizacím a občanům, poskytujícím sociální služby na území města 
Přerova, které doplňují služby poskytované městem v této oblasti. Dotace se poskytuje 
výjimečně  i organizacím se sídlem mimo město Přerov, kde tyto organizace zajišťují sociální 
služby pro občany města Přerova. 
 
Kromě Grantového programu město poskytuje vybraným organizacím v oblasti sociální i tzv. 
přímé podpory z rozpočtu města. Jsou to finanční prostředky schvalované Zastupitelstvem 
města Přerova při projednávání rozpočtu města. Jsou určeny pro největší poskytovatele 
sociálních služeb z řad neziskových organizací. Tyto organizace významně doplňují sociální 
služby poskytované městem Přerov. Přímé financování se vztahuje i na podporu zdravotnictví 
ve městě Přerově. 
 
Tabulka 70 - Dotace (přímé podpory a granty) v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví 
(v Kč) 

přímé 
podpory 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

soc. oblast 0 0 0 2 200 000 1 900 000 1 800 000 1 875 000 

zdravotnictví 2 106 000 2 500 000 3 180 000 2 250 000 2 000 000 3 500 000 * 

CELKEM  2 106 000 2 500 000 3 180 000 4 450 000 3 900 000 5 300 000 1 875 000 

Pozn.: *) Podpora zdravotnictví pro rok 2006 dosud nebyla schválena. 

granty 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

soc. oblast 2 800 000 2 700 000 2 420 000 500 000 850 000 700 000 625 000 

zdravotnictví 5 100 000 3 000 000 2 390 000 1 300 000 0 350 000 600 000 

CELKEM  7 900 000 5 700 000 4 810 000 1 800 000 850 000 1 050 000 1 225 000 

Zdroj: MěÚ Přerov – Odbor sociálních služeb a zdravotnictví, 2006
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7. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA  

Město Přerov leží na důležitém dopravním tahu, jak železničním tak i silničním a plní také 
funkci obslužného centra pro široké spádové území. Pro zajištění těchto funkcí slouží systém 
technické infrastruktury, který zahrnuje dopravní zařízení a sítě, vodovodní a kanalizační síť, 
elektrickou, a teplovodní síť včetně zásobování plynem a telekomunikace. 
 
7.1 Dopravní zařízení a sítě 
 
7.1.1 Silniční síť 
 
Z hlediska bezprostředního dopadu na rozvoj města má nejvýznamnější vliv dálniční a 
silniční doprava. Přerov leží na křižovatce silnic I/47, I/55 a II/150, jejichž prostřednictvím je 
město napojeno na hlavní silniční síť. 
 
- I/47 Vyškov - Kroměříž - Přerov - Ostrava 
- I/55 Olomouc - Přerov - Uherské Hradiště - Břeclav - st. hranice 
- II/150 Skalice nad Svitavou - Prostějov - Přerov - Val. Meziříčí 
- II/434 Bedihošt - Přerov - Lipník nad Bečvou 
- II/436 Kojetín - Chropyně - Přerov - Doloplazy 
 
Západní a severní částí zastavěného území je navrhována trasa dálnice D1, která prochází 
západním a severním okrajem zastavěného území Přerova. Z hlediska funkce bude dálnice D1 
přenášet dálkovou dopravu ve směru sever - jih (Brno, Kroměříž, Vyškov - Lipník, Hranice, 
Ostrava) a dále bude převádět z uvedených oblastí cílovou dopravu do Přerova a zdrojovou 
dopravu z Přerova. Dálková tranzitní doprava bude probíhat podél průmyslové části města, 
východně od Dluhonic a dále v extravilánu bez závažných dopadů na území. Připojení města 
Přerova bude umožněno dvěmi plnohodnotnými mimoúrovňovými kříženími (Předmostí, 
Kojetínská – průmyslová oblast) a jedním sjezdem v prostoru Lověšic. 
 
Na nadřazené dálniční a silniční tahy navazuje městský komunikační systém. Systém 
komunikací v Přerově je rozdělen na dvě části. Základní silniční skelet přivádí do města nebo 
jeho blízkosti významné dálkové tahy a silnice I. a II. třídy. Městský komunikační systém 
navazuje na tyto silnice, převádí je zastavěným územím města a doplňuje významnými 
místními komunikacemi. Město Přerov, stejně jako mnoho dalších měst v České republice, 
má vážné problémy s výrazným nárůstem počtu vozidel, hustotou silniční dopravy a 
nedostatečným komunikačním systémem, který není schopen zvládat současný nárůst 
dopravy. 
 
Tabulka 71 - Dopravní zatížení na komunikačních vstupech do města Přerova 
Silnice Lokalita Hodnota zatížení (voz. / 24 hod.) 
I/55 ze směru od Olomouce 

ze směru od Hulína 
13 639 
5 653 

I/47 ze směru od Ostravy 8 660 
II/434 ze směru od Prostějova 

ze směru od Kozlovic 
6 229 
8 322 

II/436 ze směru od Bochoře 
ze směru od Čekyně 

6 247 
4 893 

III/04724 ze směru od Prosenic 6 483 
Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR 2005 
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Před schválením územního plánu město často měnilo koncepci dopravy a ustupovalo od 
realizace státem připravených dopravních staveb. Konečná koncepce dopravy byla tedy 
schválena v Územním plánu sídelního útvaru Přerov v roce 1995. Město Přerov celou řadou 
svých kroků (dopravní průzkumy a prognózy, realizace staveb na silnicích I. třídy - okružní 
křižovatky apod.) přijatou koncepci potvrzuje. 
 
Výsledkem ujasnění a schválení koncepce dopravy bylo zařazení dopravních staveb na státní 
silniční síti na území Přerova do „Bílé knihy“ (plán státních investičních akcí do roku 2005). 
Jedná se především o následující silniční stavby, jejichž předpokládané zahájení výstavby 
bylo stanoveno na období 2000-2003: dálnice D1, most Legií, propojení ulice Denisovy a 
Velké Novosady, mimoúrovňové křížení silnice I/55 s tratí Českých drah a mimoúrovňové 
křížení silnice II/436 se severním zhlavím železniční stanice. Všechny uvedené stavby se 
nacházejí v různých fázích realizace, ale jejich význam je společný – budou mít zásadní vliv 
na zlepšení dopravní situace ve městě. Jejich význam je značný i přesto, že místní doprava 
představuje v Přerově až 80 % celkového objemu dopravy. 
 
Již v rámci „Dopravního průzkumu v centru města Přerova“ a materiálu „Posouzení kapacit 
vybraných křižovat a komunikačních úseků v centrální části města Přerov“ z roku 1998 
vyplynulo, že křižovatky Kojetínská x Velké Novosady x Komenského, Komenského x 
Palackého, Komenského x Kratochvílova x Wurmova a Palackého x Most Míru x 
Protifašistických bojovníků jsou ve stávajícím stavu na prahu dopravní únosnosti. Konkrétně 
lze říci, že u křižovatky Kojetínská x Komenského x Velké Novosady je vyčerpána kapacita 
levého odbočení z ulice Kojetínská. Na křižovatce Komenského x Palackého je vyčerpána 
kapacita směrů rovně z Komenského ke Kojetínské a vlevo z Palacké. U křižovatky 
Komenského x Wurmova x Kratochvílova vykazuje výpočet nedostatečnou kapacitu jízdy 
rovně a levého odbočení z Wurmovy ulice. 
 
Dle sčítání dopravy provedeném Ředitelstvím silnic a dálnic v roce 2005 vyplývá, že 
nejzatíženější jsou následující úseky ve městě. 
 
Tabulka 72 - Dopravní zatížení úseků ve městě Přerově 
úsek vozidel / 24 hod. 
mezi křižovatkou Polní, Lipnická a křižovatkou sil. I/55 a ul. Hranická 21 321 
Most Legií - před mostem na ul. Velké Novosady 18 806 
Most Legií - za mostem na ul. Tržní 16 924 
Polní ul. 16 673 
Kojetínská ul., úsek mezi ul. Velké Novosady a Husovou 16 205 
Tř. 17. listopadu, úsek mezi ul. Dvořákovou a Čechovou 15 976 
Most Míru (křižovatka Velká Dlážka s nábř. Dr. Edvarda Beneše) 15 144 
Silnice I/55, směr Uherské Hradiště 12 853 
Ul. 9. května, úsek u čerpací stanice Benzina 11 883 
Kojetínská, úsek mezi ul. Husovou a Tovačovskou 10 602 
Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR 2005 
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7.1.2 Železniční doprava 
 
Přerov je důležitým dopravním uzlem ve státním i evropském železničním systému. Křižují se 
zde tratě ČD 270/330 Bohumín - Přerov - Břeclav, Přerov - Olomouc - Česká Třebová a trať 
ČD 300 Přerov - Nezamyslice - Brno. Traťový úsek Břeclav-Přerov-Bohumín je také součástí 
II. tranzitního koridoru ČD (VI. Evropský železniční koridor). Přes železniční stanici Přerov 
jezdí mezistátní spoje z Vídně a Budapešti do Varšavy a zpět, které v Přerově zastavují. Přímé 
spojení je tak zajištěno do celé řady evropských měst (Varšava, Krakow, Moskva, Minsk, 
Košice, Bratislava, Budapešť, Vídeň aj.) Důležité spoje ze směru Ostrava - Hranice na 
Moravě směrem na Olomouc však Přerov objíždějí po spojce mezi žst. Prosenice a žst. 
Dluhonice. Tím Přerov částečně ztrácí přístup k těmto vlakům. Dopravní výkon železniční 
stanice Přerov dokumentuje následující tabulka. 
 
Tabulka 73 - Dopravní výkon železniční stanice Přerov 
typ vlaku počet vlaků / 24 hod. 
Vlaky osobní dopravy výchozí 52 
Vlaky osobní dopravy končící 52 
Vlaky osobní dopravy tranzitní 68 
Nákladní vlaky veřejné výchozí 18 
Nákladní vlaky veřejné končící 20 
Nákladní vlaky veřejné tranzitní 55 
Nákladní vlaky neveřejné  15 
Nákladní vlaky neveřejné  15 
Nákladní vlaky neveřejné  45 
CELKEM po čet vlaků 340 
Zdroj: Územní plán města Přerov – Průzkumy a rozbory 2005 
 
Samotná železniční stanice Přerov má multifunkční charakter, neboť plní současně 
vlakotvornou, seřaďovací, přeprahovou, úvraťovou a odbočnou funkci. K osobnímu nádraží 
patří také komerční a nákladový obvod. Do kolejiště stanice jsou zapojeny vlečky řady 
významných přerovských podniků (PRECHEZA, PSP, Kazeto aj.). 
 
Budoucí rozsah železniční dopravy se bude odvíjet od představ současného majoritního 
dopravce na železnici, ČD a.s. Ve výhledu se počítá se zaváděním rychlých regionálních 
spojů spěšných vlaků v taktu dálkové dopravy doplněném o dvouhodinový takt spěšných 
vlaků a hodinový takt osobních vlaků, půlený v období špičky a ředěný v okrajové části dne. 
Ve výhledu se počítá severně od Přerova s realizací vysokorychlostní železniční tratě (větev 
Rozvadov - Plzeň - Praha - Olomouc - Ostrava). 
 
 
7.1.3 Autobusová doprava, MHD 
 
Ve městě je centrální autobusové nádraží, ze kterého vyjíždějí jak regionální, tak i dálkové 
linky. Městskou hromadnou dopravu zabezpečuje Connex Morava a.s. Autobusy MHD jezdí 
na 8 linkách, přičemž byla zavedena nízkopodlažní linka pro osoby s omezenou schopností 
pohybu. 
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7.1.4 Cyklistická doprava 
 
Město Přerov je svou polohou podél řeky Bečvy, v rovinaté části Hornomoravského úvalu, 
předurčeno k výraznému rozvoji cyklistické dopravy intravilánové i extravilánové. Na území 
města Přerova, v oblasti správního obvodu města Přerova a obcí s pověřeným obecním 
úřadem se nachází několik stávajících cyklistických tras a stezek vybudovaných a 
vyznačených v několika typech režimu: 
• cyklistický pruh na vozovce 
• stezka pro cyklisty – C8 
• stezka pro chodce a cyklisty se smíšeným provozem – C9 
• stezka pro chodce a cyklisty s rozděleným provozem – C10 
• stezka vedená po komunikaci – B11 
 
Již realizované cyklistické stezky na území města dokumentuje následující tabulka. 
 
Tabulka 74 - Cyklistické stezky na území města Přerova 
trasa cyklostezky délka (km) režim 
ul. Dvořákova – obec Kozlovice 2 C9+C10 
ul. Želatovská – ul. Vel. Novosady 1,5 C10 
ul. Kojetínská – závod PSP 1,3 C10 
ul. Kojetínská – ul. Tovačovská po Teplárnu 0,7 C10 
ul. Tovačovská – závod Precheza 0,7 C9 
ul. Velká Dlážka – ul. Teličkova 1,1 C8+C10 
ul. Bezručova – ul. U Bečvy – pod nemocnicí 1,5 C10 
ul. U Rybníka – ul. U Rybníka – u Malé Trávnické 0,3 C10 
Park Michalov – lávka U Tenisu 1,1 C8+C9 
Zdroj: Územní plán města Přerov – Průzkumy a rozbory 2005 
 
7.1.5 Pěší provoz 
 
Centrální část Přerova je v současnosti zklidněná organizačním opatřením - pěší zónou a 
zónou s dopravním omezením, které pokrývají historickou část a tři náměstí v centru. Rozsah 
zklidněné části vychází ze stávajících možností a reálného stavu. Mezi významná opatření pro 
zvýšení bezpečnosti přispívá i prováděná rekonstrukce průsečných a stykových křižovatek na 
křižovatky okružní s dělícími prvky na pěších přechodech na jejich ramenech. Město Přerov 
je také zapojeno do Národního rozvojového programu Mobilita pro všechny. Cílem tohoto 
projektu je zpřístupňování  prostředí ve městě pro  občany se sníženou schopností pohybu. 
Jedná se o komunikace i o vstupy do budov veřejné správy. Město zpracovalo návrh 
bezbariérových tras. Celý projekt je zpracován do 5 etap realizovaných od  r. 2007 do r. 2012. 
 
 
7.1.6 Doprava vodní 
 
V současné době není v území vodní doprava provozována. Severně od města je stabilizována 
trasa plavebního kanálu Dunaj - Odra - Labe. V blízkosti Přerova se s umístěním přístavu 
neuvažuje, jsou zde navrženy tři plavební komory. 
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7.1.7 Letecká doprava 
 
V jihozápadní části města Přerova se nachází vojenské letiště Bochoř. Při jeho provozu 
dochází dlouhodobě ke konfliktu se zájmy obyvatel okolní zástavby. Po roce 1989 postupně 
docházelo k omezením vzletů a k organizačním změnám, jež mimo jiné umožňovalo trasování 
dálnice D1 západně Přerova. Vojenské letiště Přerov je umístěno asi 2,5 km JZ od okraje 
města Přerova. Od roku 1952 je letiště vybaveno 2 600 m dlouhou přistávací betonovou 
drahou a byla zde vybudována jedna z nejmodernějších řídících věží. 
 
Letiště v současné době slouží Armádě ČR jako helikoptérová základna a v malé míře je 
využíváno i pro nevojenské účely. Pravidelná letecká doprava zde není v současné době 
provozována. V současné době se projednávají možnosti využití areálu v souvislosti s 
předpokládaným přesunem vrtulníkové základny do Náměště  v roce 2008. Předpokládá se, že 
by došlo k vybudování veřejného mezinárodního letiště pro letadla se vzletovou hmotností až 
do 70 tun, což se ale bude odvíjet od posouzení ekonomičnosti provozu letiště včetně nutných 
investičních a provozních nákladů. Pro případný rozvoj letecké dopravy jsou z hlediska 
koordinace s ostatními druhy dopravy a ostatními funkcemi v území vytvořeny potřebné 
prostorové podmínky. 
 
7.2 Vodovodní a kanalizační síť 
 
Město Přerov má vodovod pro veřejnou potřebu, který je v majetku i správě společnosti 
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Je součástí skupinového vodovodu Přerov zásobovaného 
přes vodojemy Švédské šance a Čekyně. Zdroje vody tvoří Úpravna vod Troubky 
s maximální projektovanou kapacitou 300 l.s-1, která dodává vodu do obou vodojemů a 
Ostravský oblastní vodovod s kapacitou 50 l.s-1, který dodává vodu předanou novým 
přivaděčem DN 500, 300 a 400 přes Fulnek, Hranice a Lipník nad Bečvou do vodojemu 
Čekyně. 
 
Rozvodná vodovodní síť je vybudována v Přerově a jeho místních částech: Přerov - město, 
Předmostí, Popovice, Vinary, Lýsky, Kozlovice, Dluhonice, Henčlov, Újezdec, Žeravice a 
Lověšice. V místních částech Penčice a Čekyně je před dokončením nový veřejný vodovod, 
přičemž navrhovaný vodovod bude mít zdroj vody ve stávajícím skupinovém vodovodu 
Přerov. Stávající systém zásobování pitnou vodou je funkční a zůstane zachován i ve výhledu. 
S ohledem na rozvoj města jsou stávající zdroje zcela dostačující a možnost dodávat vodu do 
skupinového vodovodu Přerov z Ostravského oblastního vodovodu podstatně zvyšuje 
zabezpečení dodávek pitné vody. 
 
Vodovody ve správě VaK Přerov jsou vesměs v dobrém technickém stavu, úseky dožívající 
jsou průběžně rekonstruovány stejně jako úseky kapacitně nevyhovující. Stávající koncepce 
skupinového vodovodu včetně zdrojů zůstane i nadále zachována. V rámci skupinového 
vodovodu se předpokládá v nejbližší době jeho rozšíření o obce Čelechovice a Nelešovice. 
 
Díky rovinatému terénu jsou tlakové poměry z vodojemů Čekyně a Švédské šance vyhovující 
při udržení průměrných tlakových ztrát v rozvodech. 
 
Zdrojem užitkové vody průmyslových podniků na zájmových území jsou převážně vodoteče 
(Bečva a Strhanec), v menší míře mají podniky vlastní studny. Užitková voda je využívána 
pro sociální zařízení, kropení zeleně, umývaní komunikací a technologické procesy a umývání 
aut. 
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Seznam 5 největších odběratelů vody v Přerově  
• 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 
 
 
Tabulka 75 - Množství vody fakturované v Přerově v m3 

 2002 2003 2004 2005 
obyvatelstvo 1 740 999 1 699 944 1 681 198 1 596 043 
průmysl 707 867 610 588 576 641 572 835 
zemědělství 4 610 8 182 6 984 10 158 
ostatní 440 351 437 523 400 573 383 388 
CELKEM 2 893 827 2 756 237 2 665 396 2 562 424 
Zdroj: VaK Přerov a.s. 2006 
 

 

Tabulka 76 - Množství vody (v m3) fakturované v Přerově a městských částech v roce 
2005  

 obyvatelstvo zemědělství průmysl ostatní 
Přerov 1 596 043 10 158 572 835 383 388 
Kozlovice 19 999 3 032 295 1 522 
Lověšice 9 543 - - 418 
Předmostí 26 860 - 2 164 3 392 
Dluhonice 9 067 - 1 126 735 
Újezdec 20 760 - 471 202 
Čekyně není vodovod není vodovod není vodovod není vodovod 
Henčlov 13 583 2 683 33 1 608 
Vinary 27 880 25 71 472 
Lýsky 5 374 7 922 - 129 
Popovice 8 785 - 14 - 
Žeravice 9 781 - 63 687 
Penčice není vodovod není vodovod není vodovod není vodovod 
Penčičky není vodovod není vodovod není vodovod není vodovod 
CELKEM 1 747 675 23 820 577 072 392 553 
Zdroj: VaK Přerov a.s. 2006 
 
 
Město Přerov má vybudovanou jednotnou kanalizaci mimo sídliště U Tenisu a v místní části 
Lověšice, kde je kanalizace oddílná. Současná stoková síť má délku zhruba 85 km a je na ní 
vybudováno 18 odlehčovacích komor, 26 čerpacích stanic a 2 kanalizační shybky pod 
korytem řeky Bečvy. Celkový počet obyvatel napojených ve stávajícím stavu na kanalizační 
síť města Přerova je 48 307 včetně obyvatel městských částí a připojených obcí. 
 
Stávající centrální ČOV Přerov je situována severně od Henčlova  na levém břehu řeky 
Bečvy. V letech 1998-2002 byla rekonstruována a v současné době má kapacitu  145 000 EO 
(30 700 m3/den, 8 650 kg BSK5/den) s denitrifikací, nitrifikací a srážením fosforu. 
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Na kanalizační systém města Přerova a centrální ČOV Přerov jsou napojeny také okolní obce 
Výmyslov, Horní Moštěnice, část obce Prosenice (cukrovar) a Rokytnice. V místní části 
Žeravice je provozována samostatná jednotná stoková síť zakončená biologickou ČOV. 
 
V ostatních místních částech města je v současné době provedeno odkanalizování a čištění 
odpadních vod následovně: 
 
• systém jednotné kanalizace bez zakončení na ČOV s návrhem napojení na systém s ČOV 

nebo dobudování ČOV, 
• není vybudován systém veřejné kanalizace a nutnost dobudování systému s adekvátním 
čištěním. 

 
Obce nenapojené na ČOV: 
Kozlovice 
Nevyhovující kanalizační síť ústí do potoka Lučnice, který se vlévá do řeky Bečvy. 
Dluhonice  
Kanalizace je vybudována, likvidace odpadních vod bude na ČOV Přerov. 
Lýsky 
Dílčí stoky bez čištění vyústěné do potoka Strhance. 
Pro tyto lokality je zpracován projekt na odvedení odpadních vod do kanalizace města a 
na ČOV. 
Čekyně 
Připravuje se výstavba nové splaškové kanalizace, na levém břehu Olešnice bude situována 
vlastní samostatná ČOV. 
Penčice, Penčičky 
Odpadní vody budou čerpány výtlakem na ČOV Čekyně.  
Pro obě lokality je zpracováno projekční řešení. 
 
Tabulka 77 - Množství vody odkanalizované v Přerově a městských částech (v m3) 

2003 2004 2005  
obyv. prům. ost. obyv. prům. ost. obyv. prům. ost. 

Přerov 1 692 360 554 299 405 342 1 675 660 521 826 385 345 1 591 885 525 645 368 831 
Předmostí 26 215 3 227 11 659 25 887 2 183 2 816 26 317 2 164 3 027 
Újezdec 15 025 - 498 18 615 - 128 19 544 - 202 
Henčlov 14 400 48 364 13 461 39 278 13 425 33 507 
Vinary 26 440 93 683 26 503 65 729 26 088 71 472 
Popovice 8 668 8 - 7 854 7 - 8 463 14 - 
Lověšice 5 548 - 241 6 336 - 481 8 564 - 352 
Žeravice - - - 3 778 14 411 8 090 63 687 
CELKEM 1 788 656 557 675 418 787 1 778 094 524 134 390 188 1 702 376 527 990 374 078 
Pozn.: Ostatní městské části nemají kanalizaci ve správě VaK Přerov a.s. 
Zdroj: VaK Přerov a.s. 2006 
 
 
Kanalizační systém města nevykazuje vážnější provozní nedostatky s výjimkou kanalizací 
v místních částech, které ještě nejsou připojeny na ČOV. Stokový systém, jehož páteřní větve 
byly budovány v 1.pol. minulého století, postupně přestává stačit stále rostoucím požadavkům 
na rozvoj města a společenské objednávce na dokonalou a spolehlivou ochranu životního 
prostředí. Naplnění všech těchto požadavků a zabezpečení přiměřeného komfortu v oblasti 
odvádění odpadních a srážkových vod bude vyžadovat zvýšení kapacit řady sběračů a stok, 
vybudování nových kanalizací pro srážkové vody v okrajových částech a na rozvojových 
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plochách a přeřešení celého systému odlehčování stokové sítě. Vytvoření podmínek dalšího 
rozvoje města z pohledu stokování a řádné odvádění odpadních vod a jejich čištění na úroveň 
společenských požadavků vyjádřených v legislativních normách si vyžádá řadu opatření 
investičního charakteru. S ohledem na rozsah stokové sítě bude i rozsah investic nemalý a 
jejich realizace musí probíhat postupně tak, jak to rozvoj města bude vyžadovat. Stav stokové 
sítě je podrobně zhodnocen v Generelu kanalizace dokončeném v roce 2005, který zároveň 
vymezil rozsah potřebných opatření, jejich technickou návaznost a je podkladem pro 
plánování územního rozvoje města. 
 
 
Významní producenti odpadních vod: 
 
• Hanácká potravinářská společnost (cukrovar Prosenice) 
• Hanácká kyselka, s.r.o. 
• Pivovar Zubr, a.s. 
• OVEXIM, spol. s r.o. 
• Přerovské jatky, s.r.o. 
• Meopta – optika, s.r.o. 
• PRECHEZA, a.s. 
• Mader a synové, s.r.o. PEKÁRNA RACEK 
• KAZETO, spol. s r.o. 
• PSP Technické služby, a.s. 
• ČD, a.s., lokom. depo a dezinfekční stanice 
• STMEM, a.s. 
• J.A.P., spol. s r.o. (bývalé Kovodružstvo Přerov, a.s.) 
 
 
7.3 Zásobování elektřinou 
 
Stávající elektroenergetická síť odpovídá svému účelu a je schopna zásobovat v uspokojivé 
kvalitě řešené území, včetně běžného rozvoje v rámci stávajícího území. Kapacita a 
modernizace stávající distribuční sítě elektrické energie vychází z potřeb distributora 
elektrické energie a jednotlivých velkoodběratelů. 
 
Zásobování města Přerova elektrickou energií je zajištěno z uzlové rozvodny nadřazeného 
systému 400 kV – Prosenice, která se nachází severovýchodně od města při silnici I/47 směr 
Lipník nad Bečvou a je v majetku ČEPS, a.s. a SME, a.s. Z této trafostanice je napájena 
napětím 110 kV rozvodna v Dluhonicích, ze které je zásobováno území města Přerova. 
 
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. Pro napájení distribuční části 
systému 22 kV je vyčleněn jeden transformátor 110/22 kV. V území jsou dva typy 
transformoven a vstupních rozvoden 22/0,4 kV. Jedním typem jsou stožárové trafostanice 
napájené z nadzemních vedení a druhým typem zděné trafostanice, napájené z vedení 
podzemních. 
 
Pro výpočet instalovaného výkonu elektrické energie pro zabezpečení stávajících potřeb je 
uvažováno s 2,5 kVA na jednu bytovou jednotku. Pro jednotlivé části městské a sídlištní 
zástavby jsou vypočteny následující výkonové poměry. 
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Tabulka 78 - Výkonové poměry elektrické energie pro městské části 
Přerov 2,5 x 16 750 byt. jednotek                   41 875    kVA 
Předmostí + Popovice 2,5 x 2 850   byt. jednotek                     7 125    kVA 
Lověšice 2,5 x 180      byt. jednotek                        450    kVA 
Kozlovice 2,5 x 340      byt. jednotek                        850    kVA 
Dluhonice 2,5 x 150      byt. jednotek                        375    kVA 
Újezdec 2,5 x 1 100   byt. jednotek                     2 750    kVA 
Čekyně 2,5 x 390      byt. jednotek                        975    kVA 
Henčlov 2,5 x 235      byt. jednotek                        587,5 kVA 
Lýsky 2,5 x 75        byt. jednotek                        187,5 kVA 
Vinary 2,5 x 330      byt. jednotek                        825    kVA 
Žeravice 2,5 x 215      byt. jednotek                        537,5 kVA 
Penčice 2,5 x 130      byt. jednotek                        325    kVA 
CELKEM 2,5 x 22 745 byt. jednotek                   56 862,5 kVA 
Zdroj: Územní plán města Přerov – Průzkumy a rozbory 2005 
 
Předpokládaný informativní součinitel náročnosti pro městskou a sídlištní zástavbu dle ČSN 
33 21 30 činí 0,28. Z výše uvedeného celkového součtu pak vyplývá následující: 
 
Výpočtové zatížení pro městskou a sídlištní zástavbu 15 921,5 kVA 
Podíl občanské vybavenosti (35 %)      5 572,5 kVA 
CELKEM       21 494    kVA 
 
Při předpokládaném využití transformátorů na 80 % je potřeba pro městskou a sídlištní 
zástavbu instalovaný výkon transformátorů 26 867,5 kVA. 
 
Tabulka 79 - Počet trafostanic a jejich výkon na území města Přerova 

Městská část Počet Výkon 
Přerov + Předmostí                       156                 74 330 kVA 
Lověšice                           4                   1 120 kVA 
Kozlovice                           4                   1 360 kVA 
Dluhonice                           8                   1 170 kVA 
Újezdec                           6                   1 510 kVA 
Čekyně                           9                   1 885 kVA 
Henčlov                         12                   3 850 kVA 
Lýsky                           4                      670 kVA 
Popovice                           3                      750 kVA 
Vinary                           4                      530 kVA 
Žeravice                           5                      920 kVA 
Penčice                           6                      770 kVA 
CELKEM                        221                 88 865 kVA 
Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty odběratelské trafostanice zásobující Přerovské strojírny a 
Prechezu Přerov. 
Zdroj: Územní plán města Přerov – Průzkumy a rozbory 2005 (na základě podkladů SME 
a.s.) 
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Šíře ochranných pásem pro vedení budovaná po 1.1.2001: 
Venkovní vedení VVN nad 400 kV - 30 m od krajního vodiče. 
Venkovní vedení VVN do 400 kV - 20 m od krajního vodiče. 
Venkovní vedení VVN do 220 kV - 15 m od krajního vodiče. 
Venkovní vedení VVN do 110 kV - 12 m od krajního vodiče. 
Venkovní vedení VN do 22 kV - 7 m od krajního vodiče. 
Elektrické stanice 20 m všemi směry. 
 

 

7.4 Zásobování teplem 
 
Hlavním zdrojem tepla, který pokrývá současnou potřebu tepla SCZT je Teplárna Přerov, 
umístěná na okraji města Přerova na ul. Tovačovská. Od roku 1998 je teplárna ve vlastnictví 
firmy Dalkia Česká republika, a.s., provoz zajišťuje Divize Přerov. 
 
Výstup z Teplárny do města je formou parních rozvodů  s parametry 0,9 MPa, 180 ºC a 
kondenzátních rozvodů. Tyto páteřní rozvody v aglomeraci města jsou ukončeny 
ve výměníkových stanicích pára/voda. Většina potrubní trasy je vytvořena z předizolovaného 
potrubí v bezkanálovém provedení. Technický stav tepelných sítí je rozdílný podle data 
pořízení a použité technologie. Síť je průběžně revidována a udržována. 
 
Jako záložní zdroj tepla v minulosti sloužily dva parní kotle s výkonem 2 x 25 tun páry 
za hodinu (38 MW). Byly instalovány v kotelně bývalé Elektrárny Přerov v areálu SME a.s. 
Tento objekt byl majitelem odprodán a oba kotle byly přesunuty do nově budované záložní 
kotelny v areálu teplárny. Oba kotle mají kombinované hořáky na spalování LTO i zemního 
plynu. Se zprovozněním tohoto záložního zdroje tepla se počítá v průběhu topné sezóny 
2006/2007. 
 
Teplárna Přerov, která byla vybudována již v šedesátých letech minulého století, se nachází 
v průmyslové části města mezi silnicí Přerov - Tovačov a řekou Bečvou. Teplárna, která 
slouží jako zdroj pro přeměnu tepelné a elektrické energie, dodává teplo pro vytápění bytů, 
veřejných objektů a pro technologii průmyslových závodů. Dominantním dodavatelem 
tepelné energie je akciová společnost Teplo Přerov a.s. Společnost je vlastněna 100% 
statutárním městem Přerov. Elektrická energie je pak dodávána prostřednictvím SME a.s. 
do rozvodné sítě. V teplárně jsou k dispozici 4 parní kotle s přirozenou cirkulací o celkovém 
součtovém výkonu 315 MW (2 x 88,6 MW, 72,2 MW a 65,6 MW), které jsou nasazovány 
do provozu dle aktuálních potřeb tepelné a elektrické sítě. Dále jsou provozovány 2 turbíny 
o celkovém elektrickém výkonu 47,5 MW (protitlaková 41 MW a kondenzační 6,5 MW). 
Teplárna Přerov je vybavena moderním a vysoce spolehlivým řídícím systémem Honeywell 
TDC 3000. Modernizace kotlů a výstavba odprášení spalin a dalších zařízení v 90. letech 
výrazně přispěla ke zlepšení životního prostředí. Je spalováno nízkosírnaté palivo, které 
umožňuje dosažení stanovených emisních limitů. Zachycovaný popílek je navíc pro svoje 
příznivé fyzikální a chemické vlastnosti využíván jako druhotná surovina ve stavebnictví. 
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Tabulka 80 - Bilance potřeb tepla 

Max. hodinové potřeby tepla 
Odběratel 

zima léto 
Roční potřeby 

tepla 
Primární síť pára 0,9 MPa 183,207 MW 34,615 MW 1 225 817 GJ 
Primární síť pára 2,0 MPa 13,000 MW 13,000 MW 29 160 GJ 
Horkovod Přerovské strojírny 25,500 MW 0 122 200 GJ 
Horkovod C-FAS Group 2,000 MW 0 1 400 GJ 
Horkovod C-FAS Group 4,500 MW 0 14 400 GJ 
Horkovod Ekoagrostav 0,300 MW 0 1 300 GJ 
CELKEM pro odb ěratele 228,507 MW 47,615 MW 1 394 277 GJ 
Teplárna – vlastní odběr ve výrobně 4,000 MW 1,500 MW 37 000 GJ 
Celková potřeba v soustavě 232,507 MW 49,115 MW 1 431 277 GJ 
Zdroj: Dalkia Česká republika, a.s., Divize Přerov 2006 
 
V oblasti zásobování teplem je v současné době přebytek ve výkonu zdroje tepla. V teplárně 
jako zdroji tepla je pro současné odběry tepla rezerva i při zimních extrémních teplotách. 
V roce 2006 byly započaty práce na přípravě modernizace hlavního výrobního zařízení 
Teplárny Přerov. Záměrem je výstavba nového parního vysokotlakého kotle, který nahradí 
dva ze stávajících kotlů. Nasazení nové technologie bude znamenat další výrazný pozitivní 
dopad do ekologie a spolehlivosti dodávek energií na několik dalších desítek let. 
 
7.5 Zásobování plynem 
 
Zásobování města Přerova plynem je zajištěno tranzitním VVTL plynovodem DN 700, PN64 
Mutěnice – Bezměrov – Děhylov vedeného východně od města Přerova. V souběhu s tímto 
plynovodem, který je ve správě RWE TRANSGAS Net, s.r.o. je veden DOK RWE Transgas 
Net. V současné době je v řešeném území provozována vysokotlaká (VTL), středotlaká (STL) 
a nízkotlaká (NTL) plynovodní síť. Celá tato plynovodní síť je ve správě RWE SMP, a.s. 
Ostrava, provozní oblast Olomouc.  
 
Severně a východně od Přerova jsou vedeny zásobovací VTL plynovody, z nichž jsou 
zásobovány VTL plynovodní přípojky pro zásobování obyvatelstva a jednotlivých 
průmyslových objektů. Severně kolem Přerova prochází VTL plynovod DN 500 PN 40 Brno - 
Ostrava, který prostřednictvím VTL přípojky DN 200 dodává plyn velkoodběratelům 
PRECHEZA a Přerovské strojírny. Na tyto zásobovací plynovody (DN 500 a DN 200) je 
napojena veškerá středotlaká a nízkotlaká plynovodní síť města. 
 
Východně obchází Přerov VTL plynovod DN 200, PN 25, který prostřednictvím VTL 
přípojky DN 150 zásobuje regulační stanice ČSAD, STS a Pekárny Přerov a prostřednictvím 
VTL přípojky DN 100 regulační stanici Želatovská a regulační stanici pro nemocnici.  
 
Důležitým prvkem v distribuci plynu jsou vysokotlaké regulační stanice (VTL RS) sloužící 
k redukci tlaku plynu z VTL na STL. Na území města Přerova a přilehlých obcích jsou na 
VTL plynovod v současné době napojeny následující VTL RS. 
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Tabulka 81 - Přehled a výkon regulačních stanic plynu v městských částech 
Název VTL RS charakter výkon (m3/h) 
Přerov – PCHZ VTL/STL 5 000 
Přerovské strojírny VTL/STL 3 500 
Přerov – ČOV VTL/STL 500 
Henčlov – obec VTL/STL 800 
Dluhonice – obec VTL/STL 500 
Žeravice – obec VTL/STL 600 
Čekyně – obec VTL/STL 750 
Vinary – obec VTL/STL 1 200 
Přerov – Předmostí VTL/STL 3 000 
Přerov – Kozlovice VTL/STL 5 000 
Přerov – Újezdec VTL/STL 6 500 
Bochoř – obec VTL/STL 2 000 
 Výkon celkem 29 350 
Zdroj: RWE SMP, a.s. Ostrava 2006 
 
Středotlaká plynovodní síť, která slouží pro přímé zásobení odběratelů a pro napájení 
STL/NTL RS ve městě, je většinou provozována na tlakové hladině 0,3 MPa. Pouze v obcích 
Lýsky a Vinary je provozní přetlak. Zde je vybudována vlastní VTL přípojka z nedalekého 
VTL 500 Brno - Ostrava, vlastní VTL RS 1200 m3/hod a rozvodná STL síť s přetlakem 0,1 
MPa. 
 
Tabulka 82 - Bilance spotřeby plynu (v m3) v letech 2000-2005 
Obec ZN Typ sl. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Přerov - 
město 

MS PVO 2 259 581 2 416 523 2 933 185 4 424 704 4 271 167 5 116 317 

Předmostí MS POB 642 342 716 580 704 637 697 504 673 339 331 270 
  PMO 6 198 8 759 10 271 9 391 7 841 10 698 
Lověšice MS POB 60 987 232 658 237 804 240 381 240 462 126 204 
  PMO 36 599 53 153 51 474 66 169 65 421 76 844 
Kozlovice MS POB - - 31 398 175 798 195 278 113 048 
  PMO 109 097 135 973 130 364 136 692 148 323 132 162 
Dluhonice MS PMO 2 131 10 517 13 884 17 361 19 334 17 831 
  POB 35 011 133 768 140 862 138 063 143 758 83 205 
  PMO 955 4 088 4 928 11 072 19 739 19 819 
Újezdec MS POB - - 25 713 188 722 242 130 146 428 
  PMO - - 7 599 38 339 43 808 48 129 
Čekyně MS POB 337 317 396 421 416 071 407 223 386 694 240 686 
  PMO 3 539 4 161 5 245 7 019 4 320 3 453 
Henčlov MS POB - 29 068 110 102 114 645 115 845 68 890 
  PMO - - 467 5 974 10 954 11 317 
Lýsky MS POB 6 145 34 813 37 761 35 334 32 260 17 717 
  PMO 1 726 21 290 21 129 17 738 17 412 21 126 
Popovice MS POB 113 652 134 444 134 430 129 075 121 862 61 723 
 VTL PVO 23 128 620 20 993 318 21 304 237 22 474 276 22 576 692 24 249 670 
  PMO 3 058 248 3 486 670 3 453 788 3 615 155 3 494 552 3 437 787 
  POB 4 334 844 4 703 010 4 465 744 4 555 616 4 389 377 3 723 692 
Vinary MS POB 517 364 617 898 572 992 559 186 529 902 264 063 
  PMO 158 470 445 332 281 268 
Žeravice MS POB 48 704 223 808 224 773 231 323 217 976 135 955 
  PMO - 9 059 69 170 126 220 72 255 51 714 
Penčice MS POB 149 511 159 947 164 978 162 333 152 787 93 243 
Pozn.: MS – městská síť, VTL – vysokotlaký plyn., POB – obyvatelstvo, PMO – maloodběr, PVO – velkoodběr 
Zdroj: RWE SMP, a.s. Ostrava 2006 
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Údaje o nejvýznamnějších odběratelích plynu jsou dle vyjádření kompetentních vedoucích 
pracovníků RWE SMP předmětem obchodního tajemství a tudíž nebyly sděleny. Dle 
vyjádření RWE SMP nejsou evidována data týkající se úrovně plynofikace v jednotlivých 
místních částech Přerova. 
 
7.6 Telekomunikace 
 
Na území města Přerova se nachází telekomunikační sítě několika vlastníků: 
 

• Český Telecom, a.s. (od 1.7. 2006 Teléfonica O2 Czech Republic, a.s.) 
• Eurotel Praha, spol. s r.o. (od 1.7. 2006 Teléfonica O2 Czech Republic, a.s.) 
• T-Mobile Czech Republic, a.s. 
• Vodafone, 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 

 
Sítě jednotlivých operátorů podléhají různým stupňům utajení a jsou předmětem obchodního 
tajemství. 
 
Všichni operátoři mobilních sítí pokrývají svou sítí řešenou oblast. Nejlepší pokrytí uvádí T-
Mobile, ostatní operátoři uvádějí horší pokrytí v některých lokalitách sledovaného území. 
Horší pokrytí firmy Eurotel (Teléfonica) je v oblasti obcí Újezdec, Žeravice a Penčice. 
Vodafone uvádí horší pokrytí v oblasti obcí Čekyně, Žeravice, Penčice, Újezdec, Henčlov a 
mezi Předmostím a obcí Lýsky. 
 
Místní přístupové sítě jsou většinou ve vlastnictví Českého Telecomu, a.s. (Teléfonica). 
Český Telecom, a.s. (Teléfonica), Místní provozní oblast Olomouc zajišťuje provoz 
přístupové sítě a koncových zařízení. Český Telecom, a.s. (Teléfonica), Provoz přenosové sítě  
má na starosti přenosovou síť, pronajaté a datové okruhy. Zákaznické projekty zajišťuje útvar 
rozvoje a OOK (Oblastní obchodní kancelář). Místní přístupová síť je v současné době 
rozšiřována z důvodu napojení nové výstavby na tuto síť (dle požadavku na 100% kabelizaci 
nových lokalit individuální bytové výstavby, výstavby podnikatelských objektů apod.), 
popřípadě rekonstruována v jejích stávajících trasách, pokud je ukončena životnost stávajících 
kabelů. 
 
7.6.1 Dálkové kabely a radioreléové spoje 
 
V řešeném území se nachází dálkové kabely a zařízení, které jsou ve správě Českého 
Telecomu, a.s (Teléfonica). V současné době jsou v provozu rovněž optické dálkové kabely 
v trase: 
1. Olomouc – Přerov  
2. Přerov – Vlkoš 
3. Hranice – Přerov 
4. Přerov – Dřevohostice  
5. Přerov – Říkovice 
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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. 
 
Ve sledovaném území se dále nachází trasy RR spojů ve vlastnictví Radiokomunikací, a.s., ať 
už zde končí či procházejí. Dále se zde nacházejí RR trasy jednotlivých mobilních operátorů a 
RR trasy jiných subjektů: 
 
- RS Holý kopec – Olomouc, Dolní Novosadská 103 (AHOLD) 
- RS Holý kopec – Olomouc, Foersterova 17 
- RS Holý kopec – Přerov, Kojetínská ul. (TESCO) 
- RS Holý kopec – Přerov, Velká Dlážka 3 (Echoton) 
- RS Holý kopec – RS Radíkov (k.ú. Lošov) 
- RS Holý kopec – BTS Radvanice, Na Skalách 
- Přerov, Velká Dlážka 3 (Echoton) – Přerov, Lipnická ul. (Kaufland) 
- Přerov, Velká Dlážka 3 (Echoton) – Přerov, Kratochvílova 5 (IPB) 
 
 
7.6.2 TV signál 
 
Distribuce TV signálu je v řešeném území zajišťována základním TV vysílačem Brno - Kojál, 
který vysílá na 9. kanálu program TV NOVA, na 29. kanálu program ČT 1 a na 46. kanálu 
program ČT 2. Rovněž je zde prováděn příjem TV vysílače Nový Jičín - Veselský kopec, 
který vysílá program ČT 1 na 34. kanálu. Okrajově je možné v této oblasti provádět příjem 
signálu TV vysílače Jeseník - Praděd, který vysílá na 53. kanálu program TV NOVA, na 36. 
kanálu program ČT 1 a na 50. kanálu program ČT 2. Pro příjem programu TV Prima byl na 
budově Meopty vybudován vysílač, který vysílá program TV Prima na 55. kanálu. Program 
TV Prima lze rovněž naladit na 60. kanálu TV vysílače Olomouc – Radíkov a na 58. kanálu 
TV vysílače Zlín – Tlustá Hora. Všechny výše uvedené TV signály  jsou vysílány s 
horizontální polarizací. Kabelové televizní rozvody a distribuci TV signálu v nich na území 
města Přerova zajišťuje Kabelová televize Přerov, a.s. Kabelová televize zajišťuje tyto 
rozvody také projekčně a realizačně. Kabelovou televizi Přerov využívá jako zdroje TV 
signálu většina obyvatel města, místní části (s výjimkou Kozlovic, Újezdce a Henčlova) 
využívají terestrického signálu. Pro vedení kabelů TV rozvodů je přednostně využíváno 
vybudovaných kabelovodů. V nejbližších letech se předpokládá vybudování sítí v místní části 
Újezdec (během roku 2006) a v Henčlově (v období 2006-2007). 
 
 
7.6.3 Kabelová televize 
 
Kabelová televize Přerov, a.s., jejímž podstatným akcionářem je město Přerov, byla založena 
ke konci roku 1992 s cílem vybudovat a následně provozovat kabelovou síť na území města 
Přerova. První léta existence společnosti byla charakterizována orientací se na poli mediálních 
prostředků, aktivní prací v Asociaci provozovatelů kabelových televizí. V letech 1993 - 1998 
probíhala výstavba kabelové sítě v Přerově. Současně s těmito aktivitami získala společnost 
zkušenost s výrobou a distribucí lokálního televizního programu. První zkušební vysílání 
proběhlo na podzim roku 1994. Programová skladba televizního studia se během let 
vyprofilovala na čtyři základní produkty - publicistiku, zpravodajství, dokumentární tvorbu a 
reklamu. 
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V letech 1996 - 1997 bylo rozhodnuto o budování tzv. zpětných směrů na již existující 
kabelové síti, společnost začala budovat první zásuvky kabelové televize mimo území 
Přerova. Z důvodů červencových povodní v r. 1997 bylo plánované ukončení výstavby 
kabelové sítě v panelové zástavbě Přerova přeloženo na r. 1998 a kabelová síť na území města 
byla dokončena v roce 2000. 
 
V roce 2001 byla Kabelová televize Přerov, a.s. nominována do role garanta budování 
metropolitní sítě. Metropolitní síť lze definovat jako komunikační prostředek jehož princip 
spočívá v zajištění komunikace lidí v určité oblasti (metropoli). Tato síť je založena na bázi 
optických kabelů, které umožňují využívat nejmodernější komunikační technologie 
s přenosovými rychlostmi stovek Mbit/s. Přechod budování primárních tras na optice 
průběžně probíhá, v současné době má ve městě Přerově zhruba 4 000 domácností možnost 
využít přístupové rychlosti 100 Mbit/s. Tato rychlost je zárukou plnohodnotné služby digitální 
televize. 
 
S pokračující kabelizací Přerova a integrovaných obcí se služby kabelové televize rozšířily 
také o poskytování služby vysokorychlostního internetu. Díky budování již zmíněné 
metropolitní sítě je v současné době připojeno k vysokorychlostnímu internetu Kabelové 
televize Přerov, a.s. asi 6 000 subjektů rychlostí do 100 Mbit/s s průběžným navyšováním 
konektivity o 10-20 Mbit/s měsíčně, ale technologie umožňuje případné navýšení rychlosti až 
do řádu Gbit/s. 
 
Kromě těchto služeb poskytuje Kabelová televize Přerov, a.s. také telefonickou službu a od 
roku 2006 plnohodnotnou hlasovou službu za paušální poplatek. Samozřejmostí je servisní 
systém poskytovaný nepřetržitě. 
 
 
7.6.4 Poskytovatelé Internetu 
 
Ve městě Přerově je možné vybírat z několika poskytovatelů Internetu. Tato služba se 
v dnešní době stává standardem nejen pro firmy ale i domácnosti, zejména díky konkurenci 
mezi poskytovateli této služby a s ní spojenými výhodami – větší dostupnost připojení 
k Internetu, zvyšující se rychlost připojení, snižující se ceny a výběr z různých alternativ 
připojení k Internetu. V současné době lze již vybírat z celé řady možností připojení – 
vytáčené připojení, ADSL, kabelové připojení, připojení prostřednictvím mobilního telefonu 
(GPRS, EDGE) či bezdrátové připojení (WiFi). Kromě Kabelové televize Přerov, a.s., jako 
poskytovatele Internetu, lze uvést například Český Telecom, a.s. (Telefónica O2 Czech 
Republic, a.s.), UPC Česká republika nebo místní menší poskytovatele Internetu. 
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8. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

8.1 Krajina 
 
Město Přerov leží v západní části okresu Přerov, na obou březích řeky Bečvy, která je 
výrazným krajinotvorným prvkem, ovlivňujícím životní prostředí. Území města je z hlediska 
přírodního členění značně různorodé, od členitého a lesnatého kraje v severní části území až 
po rovinatou, intenzivně zemědělsky obdělávanou krajinu v západní části města.  
 
Krajinná zeleň tvoří přirozený rámec města a jeho místních částí. Ekologicky významnými 
prvky jsou plochy remízků a náletové zeleně, umožňující život celé řadě rostlinných i 
živočišných druhů a jejich migraci, která byla v minulosti následkem scelování pozemků a 
chemizace zemědělství značně narušena. 
 
V severní části sledované oblasti se nacházejí lesní porosty, rozložení lesů je velmi 
nerovnoměrné. Významnější zastoupení mají lesy pouze v k.ú. Vinary (51%), Čekyně (36%) 
a Přerov (10%). Celková lesnatost dosahuje v průměru pouze 10%. Významnými 
krajinotvornými a ekologicky stabilizujícími prvky jsou břehové a doprovodné porosty 
vodních toků. 
 
Na území města Přerova jsou vyhlášena dvě zvláště chráněná území. Jedná se o národní 
přírodní rezervaci Žebračka, která je pozůstatkem původně rozsáhlých lužních lesů údolní 
nivy řeky Bečvy a představuje biocentrum nadregionálního významu. Druhým zvláště 
chráněným územím je přírodní památka Na Popovickém kopci vyhlášena za účelem ochrany 
teplomilné a suchomilné vegetace a na ní vázané fauny. 
 
Větrné poměry jsou do značné míry ovlivněny tvary reliéfu, jmenovitě Moravskou branou a 
Hornomoravským úvalem, které způsobují, že kromě větrů západních jsou výrazně 
zastoupeny i větry jižní a severovýchodní. Poměrně značně je zastoupeno i bezvětří, což 
zejména v okolí Přerova znamená omezení provětrávání a tím kumulaci emisí. 
 
 
8.2 Geomorfologie 
 
Dominantním tvarem povrchu celého okresu Přerov jsou roviny a ploché pahorkatiny 
Hornomoravského úvalu modelované jednak sprašovými pokryvy, rozčleněnými širokými 
aluviálními nivami vodních toků, a dále terasovými akumulacemi štěrkopísků podél řeky 
Bečvy. Výšková členitost je zde malá okolo 30 - 50 m. Z hlediska vegetačního pokryvu 
převládá dubový a dubovo-bukový vegetační stupeň. 
 
Z regionálně geologického hlediska je území města Přerov součástí neogenní karpatské čelní 
hlubiny, z orografického hlediska leží při západním ukončení tektonicky založené sníženiny 
Moravské brány. V historickém centru města je návrší tvořené kupou travertinu, vázaného 
svojí genezí na vývěry minerálních pramenů. Geologický podklad je tvořen jednak na 
severozápadě štěrky a písky zpevněnými vápnitým tmelem na slepence a pískovce, při 
jihovýchodním okraji sedimenty Karpatské čelní hlubiny, vyplněné mořskými písčitými jíly, 
částečně skrytými pod flyšové příkrovy slezsko-ždánické jednotky. Z hlediska základových 
poměrů se s výjimkou historické části města vyskytují převážně říční písčité štěrky spočívající 
na neogenních vápnitých jílech. Povrch neogénu leží v hloubce 4 – 8 m, povrch písčitého 
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štěrku v hloubce 1 - 4 m. podzemní voda je vázána na vrstvu písčitého štěrku, neogenní vrstvy 
jsou prakticky nepropustné.  
 
V řešeném území se vyskytuje pět ložisek, evidovaných Geofondem, která musí být chráněna 
v souladu s ustanoveními Horního zákona. 
 
Tabulka 83 - Ložiska evidovaná na území města Přerov 
Název ložiska Surovina Využití 
Předmostí FZ 749/51 Cihlářská Ložisko kryté dobývacím prostorem 
Újezdec FZ 5036/70 Cihlářská Ložisko zatím nevyužívané 
Viničná FZ 5205/72,74 
Vinary - Prosenice 

Cihlářská Ložisko zatím netěženo, vedeno v bilanci zásob 

Předmostí Vápenec Ložisko vedeno v bilanci zásob 
Žeravice Vápenec, dolomit  
Zdroj: Územní plán sídelního útvaru Přerov, říjen 1996 
 
Na správním území města je v současné době evidován jeden dobývací prostor těžený – 
dobývací prostor Předmostí, stanovený pro organizaci Cement Hranice, a.s. Prostor slouží 
k těžbě vápence a pro výrobu vápna. 
 
8.3 Kvalita ovzduší 
 
Katastrální území Přerov je charakterizováno jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší, 
především z hlediska překročení limitu u polétavého prachu (PM10). Na kvalitu ovzduší ve 
městě mají negativní vliv výroba a výrobní provozy, mezi které patří zejména PRECHEZA, 
a.s. Přerov, Dalkia Česká republika, a.s. – divize Teplárna Přerov a PSP Slévárna, a.s. Přerov, 
dále skládky, emise z lokálních tepelných zdrojů a z provozu dopravy. Srovnání množství 
všech hlavních emitovaných látek dokumentuje následující tabulka. 
 
Tabulka 84 - Emise v Přerově pro vybrané znečišťující látky v roce 2003 (t/rok) 

 TZL SO2 NOx CO OC/VOC/TOC NH3 
REZZO 1 38,5 2490,8 1206,2 99,2 65,4  
REZZO 2 3,5 8,6 8,8 10,4 70,9 20,4 
REZZO 3 31,5 28,6 17,6 126,7 29,1  
REZZO 4 5,6 3,3 55,8 79,9 22,4  
CELKEM  78,9 2531,4 1288,4 316,3 187,8 20,4 
Zdroj: PZKO Přerov (návrh) 2006 
 
Z výše uvedené tabulky vyplývá, že v Přerově produkují nejvíce emisí TZL, SO2 a NOx velké 
zdroje (REZZO 1), nejvíce emisí CO produkují malé zdroje (REZZO 3) a nejvíce emisí 
organických látek produkují střední zdroje (REZZO 2). Významné je také znečištění ovzduší 
způsobené dopravou ve městě (REZZO 4). Město je dopravně zatíženo emisemi z vozidel 
projíždějících městem po silnici I/47 (směr Hranice) a I/55 (Olomouc – Uherské Hradiště). 
 
Od roku 1994 začal Český hydrometeorologický ústav Přerov měřit imisní koncentrace SO2, 
NOx a polétavého prachu na jedné měřící stanici. V současné době je ve městě v provozu 
jedna stanice (AMS 1076) Českého hydrometeorologického ústavu – pobočky Ostrava, která 
provádí automatický imisní monitoring s 30 minutovým intervalem měření. Z výsledků 
měření je patrné, že zatímco imisní koncentrace SO2 stále klesají, u imisí NOx nelze 
pozorovat jednoznačný trend. Imisní limity SO2 pro hodinový, 24 hodinový a roční průměr 
(ochrana lidského zdraví) nebyly ve sledovaném období překročeny. 
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Tabulka 85 - Průměrné roční imisní koncentrace SO2 a NOx ve městě Přerov 
Rok SO2 (µgm-3) NOx (µgm-3) 
2000 10 31 
2001 10 32 
2002 10 32 
2003 10 34 
2004 8 31 
2005 7 34 

Zdroj: PZKO Přerov (návrh) 2006, MěÚ Přerov – Odbor životního prostředí, 2006 
 
Obrázek 11 - Průměrné roční imisní koncentrace SO2 a NOx ve městě Přerov 
 

Zdroj: PZKO Přerov, 2005, MěÚ Přerov – Odbor životního prostředí, 2006 
 
V časové řadě koncentrace prachových částic ve městě Přerově lze ve sledovaném období 
pozorovat mírný nárůst imisních koncentrací, který se zastavil v roce 2003 a v posledních 
dvou letech se ustálil na stejné úrovni. Imisní limit pro roční průměr 40 µgm-3 nebyl dodržen 
v letech 2002-2005. Rovněž nebyl dodržen maximální počet překročení limitní 24 hodinové 
hodnoty (35 překročení za kalendářní rok), přičemž k největšímu počtu překročení tohoto 
limitu došlo v roce 2003 (110 překročení za rok). V roce 2004 byla zjištěna maximální 24h 
hodnota, která činila 271,3 µgm-3 a znamenala více než pětinásobně překročení povoleného 
limitu. 
 
Tabulka 86 - Průměrné roční imisní koncentrace polétavého prachu ve městě Přerov 

Rok (µgm-3) 
2000 36 
2001 39 
2002 44 
2003 45 
2004 42 
2005 42 

Zdroj: PZKO Přerov (návrh) 2006, MěÚ Přerov – Odbor životního prostředí, 2006 
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Obrázek 12 - Průměrné roční imisní koncentrace polétavého prachu ve městě Přerov 
 

 
Zdroj: PZKO Přerov (návrh) 2006, MěÚ Přerov – Odbor životního prostředí, 2006 
 
K překračování limitních hodnot dochází kromě polétavého prachu také u přízemního ozónu 
(O3). V roce 2004 byla překročena maximální povolená hodnota 120 µgm-3 pro 8hodinový 
klouzavý průměr celkem 36x, o rok dříve dokonce 64x. Celkový přehled o imisních 
koncentracích ve městě Přerově za delší časové období podává následující tabulka. 
 
Tabulka 87 - Imisní koncentrace ve městě Přerově v letech 1995-2004 (µgm-3) 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
PM10 62 51 42 35 32 36 39 44 45 42 
SO2 28 34 25 15 11 10 10 10 10 8 
NOx 41 40 41 34 31 31 32 32 34 31 
NO2 29 30 29 25 23 23 23 23 24 23 
NO 8 7 8 6 5 6 6 6 7 5 
O3 - - - - - - 46 50 54 50 
CO 783 771 677 589 514 463 499 545 553 520 
Zdroj: ČHMÚ, PZKO Přerov (návrh) 2006 
 
Z imisní analýzy vyplývá, že prioritou pro zlepšení kvality ovzduší ve městě je především 
řešení překračování imisních limitů u prachových částic PM10. Podle rozptylové studie, kterou 
v roce 2004 provedla VŠB-TU Ostrava, patří mezi nejvíce imisemi PM10 zatížené oblasti 
centrum města, západní průmyslová oblast a části města venkovského typu s lokálním 
vytápěním. 
 
 
8.4 Kvalita vody 
 
Nejvýznamnějším vodním tokem na území města Přerova je řeka Bečva, která spadá do 
hlavního povodí řeky Moravy. Území jihozápadně od města Přerova, které pro své přírodní 
podmínky tvoří významnou přirozenou akumulaci vod, bylo nařízením vlády ČSR č. 85/1981 
Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod, zahrnuto do stanovené chráněné 
oblasti přirozené akumulace vod Kvartéru řeky Moravy. 
 
Jakost vody je monitorována na celém území České republiky v rámci systému sledování 
vybraných profilů dle jednotlivých ukazatelů. Na území Přerova je soustavně hodnocena 
jakost vody v Bečvě ve stanici Dluhonice. Dle ročních zpráv MŽP ČR o stavu ŽP 
v Olomouckém kraji má jakost vody v Bečvě zlepšující se tendenci. V roce 2004 spadal dle 
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ČSN 75 7221 pouze ukazatel BSK5 (biologická spotřeba kyslíku) do jakostní kategorie IV – 
Silně znečištěná voda. Většina ostatních ukazatelů spadala v tomto období do jakostní 
kategorie II – Mírně znečištěná voda. Podrobnější přehled znečištění Bečvy dokumentuje 
následující tabulka. 
 
Tabulka 88 - Jakost vody v profilu Bečva-Dluhonice v roce 2004 

ukazatel jednotka minimum maximum průměr t řída 
jakosti 

elektrolytická 
konduktivita 

mS/m 30 64,7 48,5 II. 

BSK5 mg/l 1,9 10,7 4,2 IV. 
CHSK-Cr mg/l 8,2 33,5 16,5 III. 
amoniakální 
dusík 

mg/l 0,03 0,37 0,14 II. 

dusičnanový 
dusík 

mg/l 0,8 4,7 2,3 II. 

celkový fosfor mg/l 0,04 0,21 0,13 III. 
Pozn.: Třídy jakosti: I – Neznečištěná voda, II – Mírně znečištěná voda, III – Znečištěná voda, 
IV – Silně znečištěná voda, V – Velmi silně znečištěná voda 
Zdroj: ČHMÚ 
 
V současných podmínkách stále ovlivňují rozhodujícím způsobem jakost povrchových vod  
především bodové zdroje znečištění jako jsou komunální znečištění, průmyslové závody, 
zejména PRECHEZA, a.s. a objekty soustředěné zemědělské živočišné výroby. Na území 
města se nachází prameniště přírodních minerálních vod stolových ve zřídelní oblasti Horní 
Moštěnice. Tato oblast je chráněna třemi stupni ochranného pásma, stanovenými v roce 1983 
a platnými dodnes. 
 
Zásobování pitnou vodou se provádí v rozhodující míře z podzemních zdrojů vázaných na 
geologickou jednotku Kvartér řeky Moravy. Nejvýznamnějším zdrojem vody jsou důlní vody 
jezer Tovačov I – sever a Tovačov II ( kapacita 215 l/s) a podzemní vody prameniště Troubky 
– les a ÚV (kapacita 72 l/s). Tyto zdroje zásobují vodou Skupinový vodovod Přerov. 
Zásobování pitnou vodou města Přerova zajišťuje akciová společnost Vodovody a kanalizace 
Přerov. Nejkvalitnější voda je do města přiváděna vodovodním řadem Přerov – Troubky, 
který zásobuje většinu města. Voda z tohoto zdroje má stabilně velmi nízký obsah dusičnanů 
a je proto vhodná i pro přípravu stravy pro kojence. Počátkem roku 2004 byl uveden do 
provozu vodovodní přivaděč DN 500, délky 30,5 km, kterým je na území okresu přiváděna 
voda z Ostravského oblastního vodovodu (dále jen OOV). Propojení soustavy OOV, 
Skupinového vodovodu Bělotín - Hranice – Lipník a Skupinového vodovodu Přerov má 
zásadní vliv na využití místních vodních zdrojů. Postupně byly nahrazovány nevyhovující 
vodní zdroje (Lýsky). Dále bylo omezeno množství odebíraných vod z vodního zdroje 
Brodek, který slouží jako záložní, pro případné odstávky provozovaných zdrojů či vody 
převzaté z OOV. 
 
8.5 Nakládání s odpady a zařízení k nakládání s odpady 
 
Nakládání s komunálním odpadem ve městě Přerov je prováděno v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
a dále obecně závaznou vyhláškou č. 13/2001 o nakládání s komunálním odpadem ve městě 
Přerově a obecně závaznou vyhláškou č. 5/2002, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 
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13/2001, o nakládání s komunálním odpadem, která nabyla účinnosti dne 1.1.2003. Vyhláška 
definuje základní pojmy a stanovuje systém nakládání s komunálním odpadem. 
Provozovatelem systému nakládání s komunálním odpadem na území města Přerova jsou 
Technické služby města Přerova, které jsou příspěvkovou organizací města Přerova. Kromě 
toho Technické služby města Přerova svážejí rovněž část obcí spadajících do působnosti 
správního obvodu Přerov, obce s rozšířenou působností. 
 
Město Přerov zavedlo třídění odpadu na tyto frakce: 
 

• papír a lepenka 
• sklo 
• PET láhve 
• nebezpečný odpad 
• zbytkový odpad 
 
Ke sběru a třídění separovaných odpadů slouží občanům města 192 kontejnerů na papír, 189 
na sklo a 196 na PET láhve (stav k 07/2004). K dotřídění již separovaných složek 
komunálního odpadu byla v místní části Žeravice vybudována dotříďovací linka, která slouží 
pro dotříďování vyseparovaných komodit z KO papíru a PET plastu. Současná kapacita linky 
při jednosměnném provozu je 1 500 tun odpadu. Výstupem jsou papír a PET láhve. Linku lze 
provozovat ve 3 směnném provozu, čímž vzniká prostor pro další rozšíření při 
předpokládaném navýšení separace. Linka je umístěna u skládky KO Žeravice II, jejíž volná 
kapacita je cca 460 619 m3, což při současné úrovni skládkování vydrží cca do roku 2030. 
Provozovatelem linky  a skládky jsou Technické služby města Přerova. 
 
K odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu od občanů slouží od roku 1997 
separační dvůr v areálu Technických služeb města Přerova. Do tohoto separačního dvora 
odevzdávají vytříděné nebezpečné složky komunálního odpadu občané z území města a po 
uzavření dohody s Městem Přerov (prostřednictvím TS města Přerova) také fyzické a 
právnické osoby podnikající na území města a produkující nebezpečný odpad charakteru 
vytříděného komunálního odpadu. 
 
Tabulka 89 - Množství odpadů soustředěných ve sběrném místě Technických služeb 
města Přerova za rok 2005 (t) 
Název odpadu Množství odpadu (t) 
Odpad kategorie nebezpečný 89,422 
Odpad kategorie ostatní 13,397 
Zdroj: MěÚ Přerov – Odbor životního prostředí, 2006 
 
Technické služby města Přerova organizují 2x ročně v místních částech Přerova mobilní sběr 
nebezpečných složek komunálního odpadu odbornou firmou. Sběr nebezpečného odpadu typu 
léků a galvanických článků je prováděn prostřednictvím lékáren a vybraných prodejen 
s elektro zbožím. Objemný směsný odpad je sbírán 2x ročně pomocí přistavovaných 
velkoobjemových kontejnerů Technických služeb města Přerova. Provozovatelem skládky 
Žeravice, dotříďovací linky a separačního dvora jsou Technické služby města Přerova.  
 
Na území města Přerova jsou provozována dvě zařízení na recyklaci stavebních a demoličních 
odpadů, recyklační závod v Přerově – Lověšicích, který provozuje RESTA DAKON s.r.o. a 
recyklační dvůr v Přerově – Předmostí, který provozuje EKO – INVEST MORAVA a.s. 
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8.6 Snižování hluku 
 
Zdroji hluku, který je významným faktorem ovlivňujícím hygienickou nezávadnost životního 
prostředí, ale také zdraví a pohodu obyvatelstva, jsou výrobní provozy, doprava a také 
vojenské letiště. Stavební úřad v Přerově vyhlásil pro vojenské letiště v Přerově ochranné 
hlukové pásmo včetně režimů tak, aby hlukové limity nebyly překračovány.  
 
Největším zdrojem hluku ve městě Přerov je doprava. Územím procházejí významné 
dopravní trasy silniční a železniční. Nejproblémovějšími úseky silniční sítě jsou průjezdní 
úseky silnic městem. Při dopravních špičkách, jejichž délka trvání a rozsah se každoročně 
rozšiřuje, se stává Přerov velmi obtížně průjezdným. Tvořící se kolony vozidel nejen svým 
hlukem, ale i exhalacemi a prašností velmi negativně působí na životní prostředí ve městě. 
Ke  zlepšení  dopravní situace v Přerově přispělo provedení okružní křižovatky ulic Bayerova, 
Čechova a 17. listopadu. Ve městě jsou úseky silnic, na nichž jsou překračovány hlukové 
limity. Za účelem jejich snižování jsou navržena a postupně se realizují technická i 
organizační opatření. Nově povolované stavby musí odpovídat zákonu č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění a 
navazujících nařízení vlády z hlediska hluku. 
 
Železniční doprava je zdrojem hluku, který lze jen velmi obtížně omezit. V severní části 
města je trať vedena na náspu a tato skutečnost neumožňuje jednoduché a účinné snížení 
hlukové hladiny. Ve střední a jižní části města prochází trať převážně průmyslovými zónami, 
kde požadavky na omezení hluku nejsou tak vysoké. 
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9. SOUVISLOSTI HOSPODÁŘSKÉHO ROZVOJE STATUTÁRNÍHO 
MĚSTA PŘEROV S PLÁNEM ROZVOJE OLOMOUCKÉHO  KRAJE A 

REGIONU STŘEDNÍ MORAVA 

Od 1.1.2000 začalo platit v České republice oficiální regionální uspořádání státu, kdy je ČR 
rozdělena do 14 krajů.  Pro potřeby využívání strukturálních fondů Evropské unie je zavedena 
v ČR klasifikace územních statistických jednotek CZ-NUTS a jsou zavedeny tzv. sdružené 
kraje (regiony soudržnosti). Ve vztahu ke Statutárnímu městu Přerov a jeho okolí jsou 
vymezeny tyto územní celky: 
 
 NUTS 1: Česká republika 

NUTS 2: Střední Morava (kraj Olomoucký a Zlínský) 
NUTS 3: Kraj Olomoucký (okresy Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk) 
NUTS 4: Okres Přerov 
NUTS 5: Obec Přerov (Statutární město Přerov)  

 
 
Pro rozvoj  jednotlivých území jsou připravovány strategické programové dokumenty, které je 
třeba brát v úvahu i při přípravě strategických záměrů rozvoje vyššího či nižšího územního 
celku. V souladu s výše uvedeným rozdělením se jedná především o programové dokumenty 
na úrovni NUTS 2 (region Střední Morava) a NUTS 3 (Olomoucký kraj), jejichž základní 
orientaci je vhodné znát. Vzhledem k blížícímu se novému programovacímu období EU na 
roky 2007-2013 a také v souvislosti s tím, že tento profil bude sloužit jako podklad pro 
Strategický plán města Přerova na období 2007-2012, budou dále uváděny strategické 
dokumenty připravované již pro období 2007-2013. 

 
9.1  Regionální operační program NUTS II regionu Střední Morava 
 
Regionální operační program představuje programový dokument rozvoje NUTS 2 regionu na 
7-leté období s využitím spolufinancování ze strukturálních fondů EU, které jsou ČR 
k dispozici od jejího vstupu do Evropské unie v roce 2004. Regionální operační program pro 
region soudržnosti NUTS 2 Střední Morava (dále jen ROP NUTS 2 Střední Morava) je 
klíčovým dokumentem, ve kterém jsou specifikovány rozvojové priority regionu pro podporu 
ze strukturálních fondů. ROP NUTS 2 Střední Morava je zpracován na celé programovací 
období 2007-2013 a byl připraven v souladu jak s legislativními dokumenty EU, které 
definují rámec politiky soudržnosti, tak i legislativními normami a předpisy stanovujícími 
základní principy regionálního rozvoje v ČR a pravidla pro využití prostředků ze 
strukturálních fondů EU, státního rozpočtu a ostatních veřejných rozpočtů  
 
ROP NUTS 2 Střední Morava odráží ve svém věcném zaměření a způsobu implementace 
snahu o posílení územně-integrovaného přístupu v rámci  politiky soudržnosti v období 2007-
2013. Územní rozvoj bude podporován komplexním způsobem, budou podpořeny projekty 
integrující více aktivit, u nichž se předpokládá ucelenější dopad na rozvoj regionu. 
Zdůrazněna je rovněž i urbánní dimenze, přičemž malá a střední města budou podporována 
jako potenciální póly růstu ve venkovských oblastech. Prostřednictvím této strategie bude 
zajištěn i požadavek na harmonický a vyvážený rozvoj území. 
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V rámci ROP byl charakterizován strategický záměr rozvoje NUTS 2 regionu Střední Morava 
takto:   
 
Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky a životní úrovně obyvatelstva, a to jak ve městech, 
tak i na venkově. ROP přispěje jednak k výraznému zrychlení ekonomického rozvoje 
metropolitních oblastí  tvořící rozvojové póly regionu a jednak ke stabilizaci venkovského 
prostoru, a to zejména prostřednictvím posílení rozvoje vnitřního potenciálu regionu a 
posílení vazeb mezi centry zaměstnanosti a jejich venkovským zázemím. 
 
Všechna strategická opatření přijatá v rozvojových strategiích obou krajů a z nich odvozená 
opatření zahrnutá do ROP jsou principiálně založená na ekonomickém růstu a podpoře 
konkurenceschopnosti regionální ekonomiky. Sjednocujícím strategickým směrem je růst 
regionální konkurenceschopnosti a produktivity. 
 
V rámci ROP jsou nadefinovány následující Prioritní osy a Opatření: 
 
1. Doprava 
Opatření 
1.1.  Regionální dopravní infrastruktura 
1.2.  Veřejná doprava 
1.3.  Bezmotorová doprava 
 
2. Integrovaný rozvoj a obnova regionu 
Opatření 
2.1.  Rozvoj měst 
2.2.  Rozvoj venkova 
2.3.  Podpora podnikání 
 
3. Cestovní ruch 
Opatření 
3.1.  Veřejná infrastruktura a služby 
3.2.  Podnikatelská infrastruktura a služby 
3.3.  Propagace a řízení 
 
4. Technická pomoc 
Opatření 
4.1.  Implementace 
4.1.  Absorpční kapacita 
 
Opatření jsou dále v ROP detailně rozpracována včetně realizace programu, jeho monitoringu, 
evaluace a finančního plánu. Aktuální verze dokumentu je dostupná na internetové adrese 
http://www.nuts2strednimorava.cz. 
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9.2  Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje  
 
Program rozvoje kraje je základní střednědobý program podpory regionálního rozvoje na 
úrovni kraje, sestávající z cílených opatření a intervencí zaměřených na stimulaci rozvoje 
kraje. Formulace programu rozvoje kraje na nové ekonomické příležitosti a na výzvu 
spojenou s implementací Regionální politiky České republiky s přípravami na strukturální 
pomoc EU v novém období 2007-2013. Příprava tohoto dokumentu vychází částečně také ze 
současného Programu rozvoje Olomouckého kraje, který byl aktualizován v roce 2004. 
 
Cíle vzniku Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje lze shrnout takto: 
 
• připravit nástroj, který umožní kraji efektivně využívat prostředky strukturálních fondů 

pro (spolu)financování vlastních rozvojových záměrů a aktivit kraje v období 2007-2013, 
s přípravným a „testovacím“ obdobím v roce 2006 

• připravit nástroj, který umožní a usnadní přístup ke strukturální pomoci i dalším aktérům, 
kteří připravují a realizují projekty na území kraje (obce a jejich organizace, soukromý 
sektor, neziskový sektor) 

• zvýšit šance krajské samosprávy a ostatních aktérů rozvoje v kraji uspět v soutěži 
s ostatními potenciálními žadateli, a to nejen při financování z regionálních programů SF, 
ale zvýšit zapojení sektorových programů 

• soustředit rozvojové úsilí kraje na oblasti, které budou prioritní v budoucím programovém 
období a připravit pro tyto oblasti mechanismy veřejné intervence na krajské úrovni 

 
Hlavním cílem strategie rozvoje Olomouckého kraje je zvýšení ekonomické výkonnosti, a 
díky tomu zvýšení prosperity kraje. Nedílnou součástí tohoto cíle je zlepšení konkurenčního 
postavení kraje v rámci České republiky a střední Evropy. 
 
Priority a Opatření jsou v programu definovány takto: 
 
1. Priorita – Modernizace ekonomiky kraje a rozvoj metropolitních území 
Opatření 
1.1.  Příprava průmyslových či víceúčelových hospodářských zón a zkvalitňování nabídky 

stávajících zón; podpora přímých (vnějších) investic 
1.2.  Rozvoj produkční základny kraje 
1.3.  Rozvoj začínajících a existujících malých a středních podnikatelů v inovačních a 

technologicky orientovaných firmách 
1.4.  Podpora výzkumu, vývoje a designu a rozvoj spolupráce v této oblasti 
 
2. Priorita – Stabilizace a rozvoj nemetropolitních oblastí (včetně informačních 
technologií) 
Opatření 
2.1.  Rozvoj technické infrastruktury 
2.2.  Podpora malého a středního podnikání mimo centrální urbanizovanou část kraje 

zejména cestou využití místních surovin a tradičních produktů 
2.3.  Zvýšení konkurenceschopnosti, kvality a intenzity zemědělství a rozvoj 

mimoprodukčních funkcí zemědělství a návazných zpracovatelských činností 
2.4.  Rozvoj cestovního ruchu 
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3. Priorita – Rozvoj lidských zdrojů a podpora vzdělanosti, včetně vzdělávací 
infrastruktury 
Opatření 
3.1.  Vybudování optimálního vzdělávacího systému a harmonizace středního a vyššího 

odborného školství s potřebami trhu práce, požadavky zaměstnavatelů a specifiky 
regionu 

3.2.  Rozvoj terciárního a celoživotního vzdělávání 
3.3.  Zvýšení adaptibility zaměstnanců – specifické vzdělávání 
 
4. Priorita – Rozvoj dopravní a informační infrastruktury v četně návazných funkcí 
Opatření 
4.1.  Zlepšení dopravní obslužnosti kraje 
4.2.  Rozvoj, modernizace a rekonstrukce silniční sítě a železniční dopravy 
4.3.  Podpora modernizace dopravních prostředků, objektů a zařízení ve veřejné dopravě 
4.4.  Rozvoj informačních a komunikačních technologií v soukromé a veřejné sféře 
 
5. Priorita – Sociální služby a zlepšování životních podmínek (v souvislosti 
s ekonomickým rozvojem kraje) 
Opatření 
5.1.  Komunitní plánování sociálních služeb 
5.2.  Modernizace a změna formy stávajících služeb a zvyšování jejich kvality 
5.3.  Vzdělávání v oboru sociálních a zdravotních služeb a programy zabraňující sociální 

exkluzi 
 
Rovněž tento dokument lze nalézt v plném a aktualizovaném znění na internetové adrese 
http://www.kr-olomoucky.cz. 
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10. SEZNAM PODKLADOVÝCH MATERIÁL Ů 

1. Albertina data, s.r.o. – Firemní monitor 5/2006 – tabulky (podniky v Přerově s ročním 
obratem nad 500 mil. Kč, podniky v Přerově s ročním obratem exportu 100-500 mil. Kč, 
hlavní zaměstnavatelé v Přerově) 

2. Český hydrometeorologický ústav – tabulka Jakost vody v profilu Bečva-Dluhonice 
v roce 2004 

3. Český statistický úřad – údaje za město a okres Přerov, údaje ze SLDB 2001 
4. Dalkia Česká republika, a.s. – tabulka Bilance potřeb tepla 
5. Domovní správa města Přerova – tabulky (byty ve vlastnictví města a jejich struktura, 

ceny nájemného v obecních bytech) 
6. Generel dopravy města Přerova – Komunikační síť 2004 (Souprava č. 2) 
7. Koncepce města Přerov v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy 2004 
8. KÚ Olomouckého kraje, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy – tabulka (stav SŠ na 

území města Přerova) 
9. MěÚ Přerov – Odbor finanční – příjmy a výdaje města za rok 2005 
10.  MěÚ Přerov – Odbor obecní živnostenský úřad – tabulka Přehled nově registrovaných 

podnikatelů 
11. MěÚ Přerov – Odbor sociálních služeb a zdravotnictví – tabulky (počty žádostí o obecní 

byt, dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví), informace o sociální oblasti 
12. MěÚ Přerov – Odbor školství, mládeže a tělovýchovy – tabulky (demografický vývoj, 

stav MŠ a ZŠ na území města Přerova) 
13. MěÚ Přerov – Odbor životního prostředí – tabulky (imisní koncentrace, koncentrace 

polétavého prachu, množství odpadu) 
14. MěÚ Přerov – Stavební úřad – interní statistiky (přehled kolaudačních rozhodnutí, počet 

dokončených bytů v majetku města, čistý bytový přírůstek) 
15. Místní program ke zlepšení kvality ovzduší pro město Přerov (návrh) 2006 
16. Návrh sítě cyklistických tras a cyklostezek v Přerově 2002 
17. Oficiální internetový prostor města Přerov (http://www.mu-prerov.cz) 
18. Plán odpadového hospodářství města Přerov na období 2006-2010 
19. Profil Mikroregionu Přerov 2000 
20. Program regenerace a rozvoje městského parku Michalov  
21. Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje (aktualizovaný v únoru 2006) 
22.   Regionální operační program NUTS II regionu Střední Morava 2007-2013 (pracovní 

verze č. 4 z června 2006) 
23. RWE SMP, a.s. – tabulky (přehled a výkon regulačních stanic plynu v městských 

částech, bilance spotřeby plynu v letech 2000-2005) 
24. Ředitelství silnic a dálnic ČR – statistické šetření Sčítání dopravy 2005 
25. SME, a.s. – tabulka Počet trafostanic a jejich výkon na území města Přerova 
26. Teplo Přerov a.s. – tabulka Bilance potřeb tepla 
27. Úřad práce Přerov – Informační bulletin o situaci na trhu práce v okrese Přerov 12/2005, 

Zpráva o situaci na trhu práce za rok 2005, tabulky 
28. Územní plán města Přerov – Průzkumy a rozbory 2005 
29. Územní plán sídelního útvaru Přerov, říjen 1996 
30. VaK Přerov a.s. – tabulky (množství fakturované a odkanalizované vody v Přerově a 

městských částech), informace o největších odběratelích vody v Přerově 
31. Výroční zpráva města Přerova za rok 2005 
 


