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ÚVOD 
 

1. Přístup k vypracování strategického plánu 
 
Statutární město Přerov je významným a tradičním hospodářským subjektem střední Moravy. 
Transformace ekonomiky v minulých letech přinesla změny ve struktuře hospodářství s 
restrukturalizací dříve nosných odvětví ve městě a dynamický rozvoj malých a středních podniků 
a služeb. Změny vnějších podmínek, uplatňování tržních principů ekonomiky spolu s nutností 
řešit vlastní problémy města vyvolávají požadavky na změnu postupů orgánů statutárního města 
Přerova. 
 
Tyto a další skutečnosti, ale také vědomí nezbytnosti systémového a koordinovaného přístupu 
k řešení rozvoje města, přivedly představitele statutárního města Přerova k rozhodnutí 
pokračovat v aktivním přístupu v oblasti rozvoje města a zpracovat „Strategický plán 
ekonomického a územního rozvoje statutárního města Přerova pro období 2007-2013“. Tento 
strategický dokument, který navazuje na předchozí strategický plán pro období 2001-2005 
(včetně jeho prodloužení až do roku 2006), formuluje strategické cíle města na zvolené období a 
dále je konkretizuje ve formě příslušných priorit, opatření a aktivit, včetně stanovení způsobu 
financování a implementace. 
 
Strategický plán je v souladu s národními strategiemi, zejména se Strategií udržitelného rozvoje 
ČR, která je základním rozvojovým dokumentem na národní úrovni. Dále strategický plán 
zohledňuje regionální strategii, kterou je Program rozvoje územního obvodu Olomouckého 
kraje. Strategický plán města, obdobně jako uvedené národní a regionální strategie, je postaven 
na předpokladu udržitelného rozvoje ekonomiky ČR a regionu. Řešení globálních rizik, jakými 
jsou možná ropná krize, nebo důsledek klimatických změn není předmětem strategického plánu 
rozvoje města, mělo by však být zohledněno v krizovém plánování. 
 
Strategický plán přispívá k vytvoření lepší konkurenceschopnosti města při řešení konkrétních 
rozvojových projektů, které umožní ekonomický a územní rozvoj a přispěje ke zvýšení kvality 
života jeho občanů. Zapojením soukromého sektoru a ostatních institucí ve městě se vytváří 
partnerství  a zlepšuje spolupráce nejenom při hledání shody na to, co je pro město nejdůležitější 
při vypracování strategie, ale zejména při následné realizaci konkrétních aktivit a projektů tohoto 
strategického plánu. 
 
V únoru 2006 byli osloveni významní představitelé města, podnikatelských subjektů, státních i 
veřejných institucí s nabídkou na účast v Komisi pro strategický rozvoj, která řídila celý proces 
vytváření strategického plánu. Členové komise reprezentovali různé názorové a zájmové skupiny 
jednotlivců i organizací veřejnoprávních, soukromých firem, finančních institucí, škol, úřadů, 
průmyslových podniků a také občanů města Přerova. Seznam členů Komise pro strategický 
rozvoj je uveden v příloze. Jako zpracovatel strategie byla vybrána Agentura pro regionální 
rozvoj, a.s., jejíž zaměstnanci vytvořili zpracovatelský tým pro tvorbu strategického plánu města. 
 
První fáze řešení projektu byla zaměřena na získání konkrétních údajů o městě. Na vytváření 
Profilu statutárního města Přerova se podílely příslušné odbory Magistrátu města Přerova, Český 
statistický úřad, Úřad práce a mnoho dalších institucí, které poskytly aktuální data demografická, 
o obyvatelstvu a místní ekonomické základně a ekonomickém prostředí, infrastruktuře, bydlení, 
životním prostředí a pod. 
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Členové zpracovatelského týmu dále osobně prováděli strukturované rozhovory s představiteli 
nejvýznamnějších zaměstnavatelů ve městě s cílem zjistit informace o rozvojových záměrech a 
vztazích podnikatelů a institucí k městu. Z takto získaných podkladů byla provedena analýza 
podnikatelského prostředí ve městě, která se stala součástí dokumentu Profil statutárního města 
Přerova. Na základě výstupu Profilu města a vyhodnocení průzkumu podnikatelského prostředí 
schválila Komise vizi města Přerova a dohodla se na třech prioritních oblastech rozvoje, kterými 
je nutno se především zabývat, aby bylo možno naplnit vizi a zajistit potřeby a předpoklady pro 
další ekonomický a územní rozvoj města. Tyto tři oblasti rozvoje dále doplnila průřezová priorita 
zasahující do všech oblastí rozvoje města a vycházející z opatření a aktivit spojených s řízením a 
prezentací statutárního města Přerova. 
 
K řešení problémů v určených prioritních oblastech rozvoje byly vytvořeny pracovní skupiny 
z členů Komise, odborníků na příslušnou problematiku a zástupců týmu zpracovatele. Pracovní 
skupiny pod metodickým vedením členů týmu zpracovatele a s využitím doposud vytvořených 
podkladů a vlastních zkušeností zpracovaly vnitřní analýzy silných a slabých stránek města a 
také vlivu okolí v analýzách příležitostí a ohrožení.  
 
Nejdůležitějším výstupem strategického plánu jsou nadefinované priority, opatření k jejich řešení 
a konkrétní aktivity s určením zúčastněných subjektů a předpokládaného termínu realizace. 
 
V následující části strategického plánu byl vyjádřen finanční rámec jako orientační odhad 
investičních nákladů, potřebných pro realizaci jednotlivých aktivit strategického plánu. 
 
Členové týmu zpracovatele spolu s vedením města a Komisí navrhli systém implementace a 
kontroly realizace tohoto dokumentu. 
 
Vytvoření strategického plánu není jednorázovým krokem vedení města, ale zahájením systému 
jeho implementace jako kontinuálního procesu zkvalitňování systému strategického řízení města. 
Tím si vytváří statutární město Přerov silnou stránku a konkurenční výhodu, kterou ocení nejen 
občané města, ale zejména potenciální (zahraniční) investoři. 
 
Předkládaný strategický plán je koncepčním otevřeným dokumentem, který bude na základě 
připomínek institucí a občanů statutárního města Přerova průběžně upřesňován a aktualizován.  
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ČÁST I.  VÝCHODISKA 
 

2. Strategická vize rozvoje statutárního města Přerova    
 
Strategická vize rozvoje statutárního města Přerova vychází z dlouhodobých cílů a rozvojových 
záměrů představitelů samosprávy a klíčových subjektů města, zpřesněných na základě 
podrobného posouzení analytických poznatků vyplývajících ze zpracovaných dokumentů: 
 
� Profil statutárního města Přerov, 
� Průzkum podnikatelského prostředí ve statutárním městě Přerově, 
 
a rozvojové vize Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava a Programu 
rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje při respektování atributů dlouhodobě udržitelného 
rozvoje. 
 
Smyslem vize je deklarovat čím chce statutární město Přerov v horizontu 10-12 let být 

- v rámci Olomouckého kraje, 
- jako město se svými občany (jako sociálně-ekonomický organismus), 
- jako středisko spádovosti významné části současného okresu. 

 
 
Vize rozvoje statutárního města Přerova  
 
 
 
"Statutární město Přerov se chce v horizontu strategie stát městem aktivně vytvářejícím dobré 
podmínky pro život svých obyvatel. K tomu využije svůj tradiční ekonomický potenciál, dále 
rozvíjený podporou úspěšných oborů, a svoji polohu přirozené dopravní křižovatky střední 
Moravy, při zachování zásad udržitelného rozvoje. Cílevědomý rozvoj vzdělávacích, 
zdravotnických, sociálních, sportovních a kulturních služeb pro město a jeho okolí přispěje k 
prosperitě kraje a spokojenosti občanů." 
 
 

K naplnění této vize jsou stanoveny následující obecné (globální) rozvojové cíle: 
 

1. Dále rozvíjet tradiční obory vytvářející ekonomický potenciál města a účelně na ně navázat 
rozvoj nových oborů založených zejména na inovačních technologiích a informatice. 

2. Podporovat budování dopravní infrastruktury a logistického centra ve spádovém regionu 
při respektování atributů udržitelného rozvoje. 

3. Podporovat klíčové služby rozvoje člověka zaměřené zejména na celoživotní učení             
a zlepšování kvality jeho života. 

4. Udržet významné postavení statutárního města Přerova v rámci Olomouckého kraje. 
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3. Prioritní oblasti         
 
Komise pro strategický rozvoj formulovala tři prioritní oblasti rozvoje statutárního města 
Přerova: 
 
 
• Tvorba a rozvoj podnikatelského prostředí 
 
• Dopravní a technická infrastruktura, životní prostředí 
 
• Rozvoj lidských zdrojů a kvality života 
 
 
a dále tzv. průřezovou prioritu Řízení a prezentace města Přerova. 
 
Pro další práce při vypracování strategického plánu byly ze členů Komise pro jednotlivé kritické 
oblasti ustaveny pracovní skupiny. Pracovní skupiny doplněné o odborníky z dané oblasti se 
pravidelně scházely mezi zasedáními Komise a připravovaly dílčí materiály. 

 

4. Analytické podklady        
 
4.1 Profil statutárního města Přerova       
 
Informační profil statutárního města Přerov je jedním z důležitých výchozích dokumentů pro 
formulování strategie a byl zpracován jako podklad pro členy Komise pro strategický rozvoj 
statutárního města Přerov, kteří se podíleli na přípravě Strategického plánu ekonomického                  
a územního rozvoje statutárního města Přerov pro období 2007-2013. 
 
Jeho hlavním cílem bylo předložit výchozí srovnávací informační základnu pro všechny členy 
Komise pro jejich práci, kromě toho může Profil plnit následující účely: 
 

• podklad pro analýzu, 
• podklad pro informační materiály k prezentaci města, 
• základ informačního systému o městě, 
• zpřístupnění potřebných informací o městě potenciálním zájemcům a investorům. 

 
Podmínkou využití profilu města je jeho průběžná aktualizace, která by měla být zajištěna 
odbornými útvary i po skončení prací na strategii. 
 
Profil byl zpracován v měsících květnu až červnu 2006, následně byl projednán na 1. zasedání 
strategické komise a poté aktualizován průběžně do srpna t.r. o připomínky odborných útvarů 
města, členů pracovních skupin i Komise pro strategický rozvoj. 
  
Nejvýznamnějšími zdroji informací byly podklady odborných útvarů města Přerova, údaje 
Českého statistického úřadu, Úřadu práce v Přerově a dalších úřadů, dodavatelů energií (tepla, 
plynu, vody), poskytovatelů telekomunikačních služeb a údaje mnoha jiných institucí sídlících 
na území Přerova. Byly použity nejaktuálnější dostupné údaje za jednotlivé sledované oblasti 
údaje dostupné k červnu 2006. 
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Osnova Profilu je následující: 
 
1. ÚVOD 

1.1 Historie 
1.2 Plocha - velikost území 
1.3 Lidnatost 
1.4 Postavení města v rámci regionu a okresu 

2. OBYVATELSTVO 
2.1 Základní charakteristiky obyvatelstva 
2.2 Věková skladba obyvatelstva 
2.3 Národnostní původ a náboženské vyznání 
2.4 Úroveň vzdělání 
2.5 Migrace obyvatel 
2.6 Dojížďka a vyjížďka obyvatel 

3. DOMÁCNOSTI A BYDLENÍ 
3.1 Domovní a bytový fond 
3.2 Průměrná velikost bytů 
3.3 Technické vybavení domácností 
3.4 Počet domácností 
3.5 Vlastnictví bytů 
3.6 Charakteristika domácností podle jednotlivých částí města 
3.7 Úroveň bydlení 
3.8 Bytová situace / pořadník na byty 

4. ZAMĚSTNANOST A PŘÍJMY 
4.1 Míra zaměstnanosti 
4.2 Příjmy: průměrné mzdy podle zaměstnaneckého sektoru 
4.3 Zaměstnanost obyvatelstva podle profesí 
4.4 Nezaměstnanost obyvatelstva 
4.5 Věková struktura uchazečů o zaměstnání 

5. EKONOMIKA 
5.1 Analýza hospodářských odvětví 
5.2 Hlavní ekonomické subjekty 
5.3 Podnikatelská aktivita v okrese 
5.4 Povolení k podnikání 
5.5 Příjmy a výdaje města 

6. VZDĚLÁVACÍ, SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A ZDRAVOTNICKÁ A SOCIÁLNÍ 
ZAŘÍZENÍ 

6.1 Vzdělávací zařízení 
6.2 Sportovní zařízení 
6.3 Kulturní zařízení 
6.4 Zdravotnická a sociální zařízení 

7. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 
7.1 Dopravní zařízení a sítě  
7.2 Vodovodní a kanalizační síť 
7.3 Zásobování elektřinou 
7.4 Zásobování teplem 
7.5 Zásobování plynem 
7.6 Telekomunikace 
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8. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
8.1 Krajina 
8.2 Geomorfologie 
8.3 Kvalita ovzduší 
8.4 Kvalita vody 
8.5 Zpracování tuhých odpadů a zařízení na likvidaci odpadů 
8.6 Snižování hluku 

9. SOUVISLOSTI HOSPODÁŘSKÉHO ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROV S 
PLÁNEM ROZVOJE OLOMOUCKÉHO KRAJE A REGIONU STŘEDNÍ MORAVA 

9.1  Regionální operační program NUTS II regionu Střední Morava 
9.2  Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 

10. SEZNAM PODKLADOVÝCH MATERIÁLŮ 
11. PŘÍLOHA – VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ VE 
STATUTÁRNÍM MĚSTĚ PŘEROV 
 
Finální verze Profilu je k dispozici na Magistrátu města Přerova a je samostatnou přílohou 
strategického plánu. 

 
 
4.2 Vyhodnocení průzkumu podnikatelského prostředí ve statutárním 

městě Přerově  
 
Celkem bylo osloveno 30 podniků, z nichž 17 se průzkumu zúčastnilo formou dotazníku. 
Zkoumaný vzorek zahrnuje všechny významné místní podniky. Současný počet zaměstnanců 
v zúčastněných podnicích se pohybuje od 34 do 2 266. Průměrný počet zaměstnanců v těchto 17 
podnicích je 441, přičemž početnější skupinu tvořily firmy s méně než 250 zaměstnanci, které 
jsou podle třídění Evropské unie charakterizovány jako malé a střední podniky. 
 
Pohovory v jednotlivých podnicích prováděli zaměstnanci týmu zpracovatele (Agentura pro 
regionální rozvoj, a.s.) formou osobních interview podle jednotného metodického přístupu. 
Některé podniky a firmy preferovaly vyplnění elektronické verze dotazníku. 
 
Aby byly zajištěny úplné a upřímné odpovědi zaměstnavatelů, byli tito ujištěni, že závěrečná 
zpráva nebude obsahovat odkazy na konkrétní podniky při analýze dat, a že formuláře průzkumu 
zůstanou důvěrné. Pojetí dále uvedeného souhrnného vyhodnocení respektuje tuto zásadu. 
 
Cílem průzkumu bylo získat užitečné a věrohodné informace od těch, kteří investují a vytvářejí 
pracovní příležitosti ve městě Přerově. Průzkum přístupu podniků odráží souhrnné názory téměř 
všech hlavních zaměstnavatelů mimo státní správu a neziskový sektor ve sledované oblasti. 
 
Hlavní souhrnná zjištění: 
 
� Počet zaměstnanců  všech 17 dotazovaných podniků  poklesl za posledních 5 let jen velmi 

mírně o 1,4 %. 

� Současná celková zaměstnanost ve sledovaných firmách činí 7 058 osob, což je podstatná 
část ekonomicky aktivního obyvatelstva města. 

� Podniky hodnotily své pracovní síly převážně jako „výborné“ nebo „dobré“. 

� Podnikatelské aktivity významných přerovských firem jsou výrazně proexportně 
orientovány. 
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� Téměř všechny oslovené firmy neplánují odchod z města. 

� Při hodnocení veřejných služeb byla největší spokojenost vyjádřena s úrovní požární 
ochrany, nejvyšší kritika se týká údržby silnic, ochrany majetku a osob, poměrně vysoká 
kritika se objevila také v souvislosti spolupráce se zastupitelstvem. 

� Nejvíce úspěšných kontaktů bylo podle průzkumu navázáno se Stavebním úřadem, Úřadem 
práce a subjekty zajišťující požární ochranu. Naopak nejméně kontaktů bylo uváděno 
v souvislosti s městskou radou a tajemníkem. 

� Celkový názor na místní správu je převážně vyjádřen stupni „dobrá“ a „dostatečná“. 

� Názory na město Přerov jako místo pro podnikání jsou velmi různorodé. Průměrné 
hodnocení odpovídá charakteristice stupněm „dostatečný“. 

� Jako hlavní pozitiva jsou uváděna geografická (strategická) poloha, dostatečná nabídka a 
cena kvalifikované pracovní síly a dobrá časová dostupnost všech důležitých městských 
orgánů a institucí. 

� Jako hlavní negativa jsou uváděna neefektivní vnitřní dopravní systém ve městě, neexistence 
dopravního obchvatu města a napojení na dálnici, dále nedostatečná podpora podnikání 
místních firem ze strany města a nedostatek kvalifikované pracovní síly. 

 
Pro další a výraznější spolupráci mezi městem a podnikateli je navrhováno: 
 
• prohloubit oboustranně vstřícnou komunikaci a informovanost, 
• aktivní spolupráce města a zlepšení komunikace s místním podnikatelským prostředím, 
• zvýšit objem veřejných prostředků pro rozvoj a podporu podnikání, 
• společná tvorba rozvojových koncepcí podpory podnikání např. prostřednictvím poradního 

orgánu pro rozvoj města. 

 
4.3 Průzkum názorů obyvatelstva na rozvoj a dění ve městě Přerově 
 
Průzkum názorů obyvatelstva s názvem „Jak dál v Přerově, řekni, občane!“ vznikl ve spolupráci 
MěÚ – Odboru rozvoje se sociology z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a 
Centrem pro komunitní práci Střední Morava a jeho spolupracovníky v roce 2003. Jeho výsledky 
ve formě výzkumné zprávy autorů Miroslava Dopity a Jitky Skopalové pak posloužily jako jeden 
ze zdrojů pro tvorbu tohoto strategického plánu. 
 
Cílem výzkumu bylo identifikovat názory občanů na změny, které v Přerově proběhly, 
problémy, se kterými se v každodenním životě setkávají a jejichž řešení jsou v působnosti 
městské samosprávy. 
 
Výzkum proběhl formou dotazníků, které byly distribuovány prostřednictvím periodického tisku 
a byly rovněž k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách Městského úřadu 
Přerov. 
 
Ve výzkumu nebyly formulovány hypotézy, jelikož  se jednalo o výzkum charakteru veřejného 
mínění, kde nelze přesně předkládat souvislosti. Výběr respondentů byl náhodný. Celkem se 
výzkumu zúčastnilo 1 789 respondentů. 
 
 
 
Otázky byly rozděleny do následujících 7 skupin: 
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- změny ve městě Přerově za posledních 12 let – na co jsou či nejsou obyvatelé pyšní, 
spokojenost či nespokojenost vyjádřená aspirací k odstěhování se z města, 

- problémy Přerova – problémy s dopravou – čistota – bezpečnost – bezbariérovost – 
trávení volného času, 

- problematika vzhledu města: autobusového nádraží – Horního a Žerotínova náměstí, 
- problematika obchodů a služeb, 
- informovanost obyvatel a využití internetu, 
- hodnocení obyvatel úřadů, 
- priority rozvoje města. 

 
Hlavní souhrnná zjištění: 
 

� Na otázku, jestli se změnila čtvrť nebo ulice, ve které respondenti žijí za posledních 12 let, 
odpovídali respondenti celkem vyváženě. Neobjevila se ve větší míře ani kritika ani chvála. 
Čtvrtina respondentů má pocit, že se zlepšila, pětina naopak, že se zhoršila. Více než dvě 
pětiny se domnívají, že zůstala stejná a zhruba 10 % respondentů jejich stav nedovede 
posoudit. Respondenti by se nejčastěji pochlubili přerovským zámkem, historickou částí 
města, parkem Michalov, přírodními zajímavostmi okolí a možnostmi sportovního vyžití. 
Naopak za zanedbaná místa Přerované nejvíce považují Kojetínskou ulici, Škodovu ulici a 
Tovačovskou ulici. 

� Městský úřad by se měl zaměřit na problémy, které podle vyjádření dotazovaných v Přerově 
jsou např.: 1. hustota a velký provoz dopravy, 2. nedostatek parkovacích míst, 3. psí 
exkrementy – na chodnících, hřištích, pískovištích, volné pobíhání psů, 4. nepořádek ve 
městě (na chodnících a silnicích), odpadky, nečistota zeleně, 5. špatný technický stav 
komunikací (chodníků a silnic), 6. nevhodné chování nepřizpůsobivých občanů (Rómové). 

� 81,0 % dotázaných občanů Přerova se domnívá, že doprava ve městě působí vážné problémy, 
a to především – ulice přeplněné automobily (91,5 %), špatná průjezdnost (87,9 %), málo 
míst k parkování (75,9 %) a problémy s bezpečností silničního provozu (54,4 %). Dotázaní 
občané bydlící v ulicích Bayerova, Dvořákova a v okolí nemocnice, Kabelíkova, Želátovská  
a v centru se výrazně častěji, než respondenti bydlící v jiných čtvrtích domnívají, že doprava 
v Přerově působí vážné problémy. S věkem respondentů stoupá nespokojenost s dopravou ve 
městě, rovněž tak s dosaženým stupněm vzdělání – čím vyšší vzdělání, tím větší 
nespokojenost s dopravou. 53,9 % respondentů nemá dostatek informací o výstavbě tzv. 
„t řetího mostu“, za místo jeho případného umístění uvádějí respondenti nejčastěji „v 
prodloužení Bayerovy ulice“, příp. nestavět žádný most. Z opatření, která respondenti 
navrhují k zlepšení dopravní situace uvnitř města, převládá budování cyklostezek, kruhových 
objezdů, řešení nebezpečných přechodů semafory, budování pěších zón a výstavba 
pozemních parkovišť. 

� Hodnocení obyvatel se mírně kloní ke spokojenosti s čistotou, rozdíl mezi spokojenými  
a nespokojenými respondenty je 4,6 %, což není příliš. Pokud se týká důvodů nespokojenosti 
s čistotou, tak na prvním místě se bezkonkurenčně objevil problém se psími výkaly (79,4 %). 
Ve druhé skupině problémů se objevilo znečištění ovzduší, nedostatečný úklid v okolí 
kontejnerů a černé skládky. Ve třetí rovině nalezneme zabezpečení pravidelného úklidu ulic, 
údržbu veřejné zeleně a problémy se sběrem tříděného odpadu. Na nezabezpečení 
pravidelného úklidu ulic si především stěžovali respondenti bydlící v oblasti Jižní čtvrť – 9. 
května, Za Mlýnem – Osmek – Bezručova – Sadová, Husova – Kojetínská – Komenského – 
Denisova, Velká Dlážka – Za Mlýnem – Osmek. Znečištěné ovzduší bylo vnímáno jako 
problém v podstatě respondenty ze všech lokalit Přerova I. Nejvíce stížností zaznělo z míst 
Husova – Kojetínská – Komenského – Denisova, centrum (Velké Novosady – Komenského - 
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Šrobárova), Bří. Hovůrkových – 17. listopadu – Ztracená, Bří. Hovůrkových – Želátovská – 
U Hřbitova. 

� Bezbariérovost není problémem jen Přerova, ale většiny měst. Nabízí se možnost koordinace 
práce sociálního a stavebního odboru města, aby renovace a rekonstrukce objektů v nichž 
sídlí úřady splňovala podmínku bezbariérovosti. Možnost zapojení občanských sdružení se 
rovněž nabízí. Za vážné nedostatky bezbariérovosti označili respondenti vstupy do úřadů, 
obchodů a veřejných zařízení, špatný stav chodníků, vysoké obrubníky, přechody pro chodce 
a další. 

� Více jak polovina dotázaných uvedla, že se cítí  ve svém bydlišti bezpečně, čtvrtina uvedla 
neutrální stanovisko – jak kdy. 13,5 % respondentů se ve svém bydlišti necítí bezpečně. 
Jednalo se o třetinu respondentů žijících v ulicích – Husova, Kojetínská, Komenského a 
Denisova, a čtvrtina dotázaných občanů  z Jižní čtvrti a 9. května. Bezpečně se necítí rovněž 
dotázaní obyvatelé ulic Za Mlýnem, Osmek, Bezručova, Sadová, Bří. Hovůrkových, 17. 
listopadu a Ztracená. 

� Volnočasové aktivity jsou městem Přerovem dostatečně saturovány, v podstatě se objevily 
dva významnější  problémy, a to nedostatek dětských hřišť (jejichž provoz v současnosti 
navíc stěžují nové vyhlášky) a nedostatek volnočasových programů pro střední generaci a 
seniory. Řešení programů pro seniory by mohla nabídnout spolupráce s Univerzitou třetího 
věku pod Univerzitou Palackého v Olomouci. 

� Je patrno, že více jak 3/4 dotázaných je přesvědčena o nutnosti řešit vzhled autobusového 
nádraží v Přerově, téměř polovina respondentů uvedla, že je důležité řešit vzhled a funkci 
autobusového nádraží okamžitě. Na Horním náměstí požadují dotázaní občané opravit nebo 
doplnit lavičky, zvýšit četnost pořádání kulturních akcí, omezit dopravu a parkování a 
umožnit další obchodní aktivity. Z navrhovaných změn na Žerotínově náměstí byly nejvíce 
uváděny tyto –  zkulturnit prodej trhovců, rozšířit zeleň a zelené plochy, opravit nebo doplnit 
lavičky, opravit a rozšířit chodníky, rozšířit plochy pro předzahrádky a letní kavárny. 

� Dotázaní obyvatelé Přerova postrádají ve městě především drobné opravárenské služby, 
opravnu obuvi a koženého zboží, krejčovství a opravy prádla. Polovina dotázaných občanů 
Přerova je zásadně proti výstavbě dalšího supermarketu (jedná se především o pracující, 
zaměstnané respondenty, studenty a učně). Kladné stanovisko uvedla více jak třetina 
respondentů. Případné umístění supermarketu by dle názoru respondentů mělo být na okraji 
města nebo v Polní ulici. 

� Čtvrtina respondentů uvádí, že nejsou dostatečně informováni o aktivitách a záměrech města, 
třetina zastává neutrální stanovisko a necelá polovina uvádí, že jsou informováni dostatečně. 
Nedostatečné informace o záměrech města uvádějí studenti, učni, podnikatelé a pracující, 
zaměstnanci. S věkem respondentů stoupá počet kladných odpovědí na otázku, zda jsou 
respondenti dostatečně informováni o záměrech města. Rovněž platí – čím vyšší vzdělání 
respondentů, tím dostatečnější informace. Občané postrádají spíše informace o dalším 
rozvoji města a o službách pro občany. Informace o dění ve městě získávají respondenti 
především z listů Nové Přerovsko a Přerovské listy, z Kabelové televize Přerov a z 
plakátovacích ploch. 699 respondentů (44,4 %) uvedlo, že k získávání informací využívá 
internet. 

� 65,9 % dotázaných uvedla, že „úřady pracují dobře, jsem s nimi spokojen“, nespokojenost v 
té či oné míře vyjádřila třetina respondentů. Většina respondentů (81,8 %) je přesvědčena o 
potřebě přizvání občanů, když se plánují zásadní rozhodnutí, změny, úpravy či jiná zlepšení 
některých částí města. Téměř 3/4 oslovených občanů by byli ochotni strávit večer diskusí s 
pracovníky radnice, odborníky a dalšími občany a záležitostech města Přerova. 
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� Jako hlavní prioritu při rozvoji města označili respondenti (48 %) významnost Přerova jako 
dopravního uzlu. 33 % respondentů vidí Přerov jako průmyslové centrum oblasti s možností 
rozvoje v podobě obnovy starých a nevyužívaných průmyslových areálů, pouze 6 % 
respondentů vidí Přerov jako centrum cestovního ruchu a turistiky, přestože by se většina ze 
všech dotázaných respondentů nejvíce pochlubila přerovským zámkem a historickou částí 
města. 

 
5. SWOT analýza 
 
5.1 Metoda SWOT analýzy 
 
SWOT analýza (z anglického Strong points - silné stránky, Weak points - slabé stránky, 
Opportunities - příležitosti, Threats - hrozby) je standardní metoda používaná k prezentaci 
analytických poznatků o nejrůznějších objektech zkoumání. Jejím principem je jednoduchá, 
avšak výstižná a pokud možno vyčerpávající a objektivní charakteristika silných a slabých 
stránek zkoumaného objektu a jeho možných příležitostí a ohrožení. Akcentováním silných 
stránek a naopak důrazem na odstraňování nebo alespoň omezování slabých stránek roste 
pravděpodobnost využití nabízejících se příležitostí a omezuje se dopad identifikovaných 
ohrožení.  

 
Proti obvyklým analytickým metodám prezentuje vyváženě pohled na minulost (ex post) a 
současnost a pohled na budoucnost (ex ante) analyzovaného objektu. Svým uspořádáním do čtyř 
kvadrantů – silné stránky, slabé stránky, příležitosti, ohrožení – dobře vyhovuje charakteru úvah, 
které potřebujeme vést při formulování strategií budoucího chování resp. cílevědomého 
ovlivňování dalšího vývoje objektu analýzy. 
 
Umožňuje, aby ve stejně přehledné struktuře, v jaké je provedena analýza, byla formulována 
strategická vize usměrnění budoucího vývoje analyzovaného objektu: 
• jak zachovat resp. rozvíjet jeho silné stránky, 
• jak odstraňovat resp. eliminovat jeho slabé stránky, 
• které z budoucích příležitostí lze využít pro jeho další rozvoj a jak je využít, 
• jakými cestami (prostředky, postupy) bude čeleno očekávaným ohrožením jeho dalšího 

rozvoje. 
 
Silné a slabé stránky jsou výsledkem vnitřní analýzy: 

• silné stránky zahrnují jakékoliv komparativní a konkurenční výhody objektu pro 

jakékoliv typy rozvojových aktivit, 

• slabé stránky jsou veškeré faktory, které limitují nebo ohrožují tyto aktivity. 

 
Příležitosti a ohrožení jsou výsledkem analýzy vnějšího prostředí: 

• je důležité porozumět příležitostem a ohrožením vnějšího prostředí. Mnoho vnějších 

vlivů nebude moci strategie ovlivnit, avšak jejich pravděpodobné účinky na objekt 

strategie jsou důležité při tvorbě strategie, 

• důležitým aspektem vnější analýzy je posouzení, které okolnosti a tendence jsou pro 

objekt strategie důležité a jakou vyžadují reakci. 
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5.2 Provedení SWOT analýzy  
 
Pro získání analytických poznatků SWOT analýzy bylo vycházeno z profilu města a jeho okolí. 
Formulované analytické poznatky byly seřazeny podle prioritních oblastí, které byly sestaveny 
takto: 
 
1 – Tvorba a rozvoj podnikatelského prostředí 

2 – Dopravní a technická infrastruktura, životní prostředí 

3 – Rozvoj lidských zdrojů 

 
Výsledky SWOT analýzy byly využity: 
 

� pro upřesnění problémových okruhů, 

� jako základ pro zaměření celé rozvojové strategie města a okolí, 

� jako základ pro formulaci strategických cílů, strategických směrů a rozvojových aktivit 

strategického plánu. 

 
V dále uvedených tabulkách jsou shromážděny analytické poznatky v členění podle výše 
uvedených prioritních oblastí. Je to výsledek práce pracovních skupin, který byl po dalších 
úpravách a doplňcích schválen Komisí. 
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5.3 SWOT analýzy prioritních oblastí 
 
5.3.1 Tvorba a rozvoj podnikatelského prostředí 
 
 

Tvorba a rozvoj podnikatelského prostředí 
 

Silné stránky Slabé stránky   
• diverzifikace průmyslu 
• dostatečně dimenzované zdroje 

energií (teplo, elektřina, plyn, voda) a 
dostatečné telekomunikační sítě vč. 
kabelové televize 

• existence několika prosperujících 
velkých podniků; početná základna 
MSP 

• dostatečná nabídka nebytových 
prostor a prostor pro malé firmy 

• vymezené plochy pro podnikání a 
průmysl ve schválené ÚPD 

• rozvinutá síť středních škol a učilišť 
• VŠ logistiky v Přerově 
• aktivní Hospodářská komora, RPIC a 

další poradenské instituce 
 

• nevhodná struktura kvalifikované 
pracovní síly (chybí technické obory - 
nabídka neodpovídá poptávce) 

• absence připravených investičních 
ploch pro podnikání, nedořešené 
majetkové vztahy u existujících ploch 

• není napojení na dálnici 
• malá turistická atraktivnost města 
• špatná image města; nedostatečně 

cílená a koordinovaná propagace 
města 

• neexistence koncepce cestovního 
ruchu ve městě 

Příležitosti   Ohrožení    
• vzdělané obyvatelstvo 
• poloha města 
• výstavba dálnice D1/D47 
• železniční uzel 
• připravovaný rozvoj letiště 
• přístup k fondům EU a státní podpoře 

pro regiony se soustředěnou pomocí 
státu 

• využívání PPP 
• rozšířit komunikaci mezi Magistrátem 

a MSP 

• stárnutí populace  
• posun termínů stavby dálnice  
• odchod perspektivních obyvatel za 

prací 
• konkurenceschopnost místních firem 

vůči asijským trhům 
• složitá legislativa je překážkou v chuti 

začít podnikat a ohrožuje stávající 
OSVČ  
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5.3.2 Dopravní a technická infrastruktura, životní prostředí 
 

Dopravní infrastruktura 
 

Silné stránky Slabé stránky   
• výhodná poloha města jako dopravního 

uzlu s nadregionálním – evropským 
významem 

• schválená územně-plánovací 
dokumentace 

• existence letiště 
• vzájemná blízkost autobusového a 

vlakového nádraží 
• schválený generel dopravy 
• rovinatý terén vhodný pro cyklistiku 
• snadná pěší dostupnost širšího centra 

města  
• existence integrovaného dopravního 

systému 
• existence studie dopravy v klidu 
• bezbariérovost centra města Přerova 
 

• dopravně přetížený střed města 
• nedostatečné parkovací kapacity 
• absence dálnice a napojení na dálnici  
• tranzitní doprava přes centrum města 
• chybějící dopravní propojení S - V části 

města přes řeku Bečvu (absence 3.mostu) 
• absence cyklistických stezek do místních 
částí 

• neuspokojivý technický stav železničního 
uzlu Přerov 

• neuspokojivý technický stav místních 
komunikací 

• špatný stav autobusového nádraží 
• silniční vjezdy do Přerova jsou 

limitovány nevhodnými technickými 
parametry a světlou výškou mostní 
konstrukce na ulici Kojetínská i 
podjezdem na Předmostí  

• nedostatečná údržba silnic I., II. a III. 
třídy  

• komplikovaný vnitřní dopravní systém 
města 

Příležitosti   Ohrožení    
• výstavba dálnice D1 a dalších silničních 

staveb (R55) 
• dobudování systému cyklistických stezek 

ve městě 
• výstavba terminálu kombinované dopravy 
• možnost vniku regionálního letiště 
• zlepšení podmínek pro pěší dopravu v 

širším centru města 
• modernizace železničního uzlu Přerov 
• realizace opatření pro bezpečnost 

silničního provozu 
• napojení železnice na integrovaný 

dopravní systém Olomouckého kraje 
 

• zpožďování výstavby státního a krajského 
silničního dopravního systému 

• zrušení vojenského letiště 
• vodní cesta Dunaj-Odra-Labe (splavnění 

Bečvy) 
• nedostatek finančních prostředků na 

údržbu komunikací 
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Technická infrastruktura 

 
Silné stránky Slabé stránky 

• městský program podpory výstavby 
technické infrastruktury 

• existence zdroje centrálního zásobování 
teplem 

• dostatečná kapacita moderní  ČOV 
• existence GIS města Přerova  
• dostatečná kapacita všech energetických 

medií 
• existence kabelové sítě pokrývající 

většinu domácností a existence 
metropolitní sítě 

• moderní skládka komunálních odpadů a 
dotřiďovací linka 

• napojení Přerova na Ostravský oblastní 
vodovod 

• neuspokojivý technický stav vodovodních 
a kanalizačních sítí 

• chybějící kanalizace v místních částech 
Lýsky, Kozlovice, Penčice, Čekyně, 
Dluhonice 

• problémy s koordinací budování nebo 
rekonstrukcí jednotlivých sítí 

Příležitosti Ohrožení 
• rozšíření “metropolitní (informační / 

datové) sítě” 
• možnost rozšíření skládky komunálních 

odpadů 

• riziko havárií na vodovodních                  
a kanalizačních sítích 
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Životní prostředí 

 
Silné stránky Slabé stránky 

• existence  programu regenerace sídliště 
Předmostí 

• existence  programu regenerace Lagun 
• tok řeky Bečvy přes město 
• kvalitní přírodní okolí města Přerova 
• existence systému separovaného sběru 

komunálního odpadu 
• existence schválené koncepce 

environmentální výchovy a vzdělávání 
(EVVO) 

 

• zvýšené hlukové pozadí zejména 
v severní části města 

• stav (kvalitativní) veřejných prostranství 
z pohledu údržby a vybavení 

• znečištění psími exkrementy 
• znečištění ovzduší z automobilové 

dopravy 
• nedostatečná kvalita vody pro rekreaci 

v Laguně  
• existence nepovolených skládek 
• vysoký obsah polétavého prachu 
• rozsáhlá část města leží v záplavovém 

území 
• zábor zeleně na úkor parkovacích míst 

Příležitosti Ohrožení 
• realizace dálničního obchvatu (snížení 

hluku, prašnosti) 
• existence zdrojů EU na zlepšení životního 

prostředí 
• využití alternativních paliv jako pohonné 

hmoty pro provoz MHD 
• dostavba železničního koridoru v úseku 

Přerov - Dluhonice - Lýsky (snížení 
hladiny hluku) 

• zvýšení ceny plynu (ušlechtilých energií) 
a návrat k neekologickým palivům 

• absence komplexu protipovodňových 
opatření 

• zvyšující se požadavky na komfort života 
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5.3.3  Rozvoj lidských zdrojů a kvality života 
                                      

Zaměstnanost 
 

Silné stránky Slabé stránky   

• relativně dobrá úroveň kvalifikované 
pracovní síly 

• schopnost významné části uvolněné 
pracovní síly změnit nebo rozšířit 
kvalifikaci a tím v nových podmínkách 
zvýšit svůj potenciál zaměstnatelnosti 

• dostupná a dostatečně široká 
institucionální základna pro další 
zvyšování a změnu kvalifikace 

• významná pozice města na okresním 
trhu práce s vysokou koncentrací 
podnikatelských aktivit, 
zaměstnavatelských subjektů i 
disponibilní pracovní síly 

 

• dlouhodobě nadprůměrná 
nezaměstnanost s výrazným podílem 
uchazečů z tzv. problémových skupin 

• nízké vzdělání u velké skupiny obyvatel 
omezující pracovní uplatnění 

• systém monitorování a prognózování  
potřeb zaměstnavatelské sféry v 
návaznosti na probíhající strukturální 
změny je do značné míry kapacitně 
omezen 

• relativně nízká nabídka pracovních míst 

Příležitosti   Ohrožení    

• vytváření širší škály šancí na změnu 
pracovního zařazení 

• prohloubení a zvýšení efektivnosti 
spolupráce ÚP - zaměstnavatelé - 
zaměstnanci - uchazeči s podporou 
místní složky Hospodářské komory a 
přístupného informačního systému 

• nové pracovní příležitosti v dosahu 
realizovatelné dojížďky za prací 

• nedostatek kvalifikované pracovní síly 
ve strojírenských oborech vytváří 
prostor pro účinné rekvalifikace 

• podpora větší provázanosti mezi sférou 
vzdělávání a trhem práce vč. zapojení 
informačních systémů a dalších 
organizací 

• rozšíření a efektivní využívání 
evropských fondů na podporu 
zaměstnanosti 

• snižování nabídky pracovních míst 
v hospodářství města a okolí 

• pokles společenské prestiže dělnických 
povolání mající za následek pokles 
zájmu o vzdělávání v učňovských 
zařízeních 

• rostoucí skupiny občanů s objektivními 
potížemi při uplatnění na trhu práce 
(ZPS, absolventi, občané 
v předdůchodovém věku, občané bez 
kvalifikace) 

• další problémy některých 
zaměstnavatelů v průmyslu i 
v zemědělství vedoucí ke zhoršení 
situace na trhu práce ve městě 
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Vzdělávání 
 

Silné stránky Slabé stránky 

• dostatečná síť a úroveň základních a 
středních škol schopná zajistit potřeby 
města ve vzdělávání a celoživotním 
učení 

• rozvinutý sektor soukromých škol 

• dobrá dostupnost škol 

• vznik VŠ v Přerově a existence 
detašovaného pracoviště VŠ 

 

• nedostatek možností uplatnění pro 
absolventy škol 

• nedostatečná spolupráce podniků a škol 
při obsahovém zaměření vzdělávání na 
středních školách a učilištích 

• nedostatečná spolupráce škol a ÚP z 
hlediska rekvalifikací a orientace na 
trhu práce 

• nevyhovující kapacita knihovny 

Příležitosti Ohrožení 

• optimalizace sítě středních škol 
s přihlédnutím k potřebám trhu práce 
(slučováním, obsahovou přestavbou 
apod.) 

• využití některých škol jako center 
celoživotního vzdělávání 

• využití existujícího školského 
potenciálu pro nabídku dalšího 
vzdělávání vč. postgraduálního 

• rozvoj partnerské spolupráce škol a 
podniků, přizpůsobování systémů 
vzdělávání potřebám zaměstnanosti 

• využití informačních a komunikačních 
technologií ve vzdělávacím procesu 
základních a středních škol 

• výstavba nové moderní knihovny nebo 
zřízení společensko kulturního centra ve 
městě 

 

• nízká účast sociálních partnerů ve městě 
na formování obsahu, organizaci a 
financování vzdělávání 

• přetrvávající nezájem o technické obory 

• riziko omezení počtu oborů i odborných 
škol 
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Občanské aktivity 

 
Silné stránky Slabé stránky 

• dostatek organizací pro mobilizaci 
občanských aktivit 

 

• nízká informovanost o možnosti 
uplatnění občanů 

• nízká úroveň bezpečnosti občanů 
v důsledku vyšší zločinnosti a 
vandalismu 

• problémy v občanském soužití 
sociálních a etnických skupin 
obyvatelstva 

• nízký zájem občanů o věci veřejné 
 

Příležitosti Ohrožení 

• zajištění přístupu k Internetu a 
elektronické poště pro všechny zájemce 
z řad široké veřejnosti 

• zmenšení nutnosti osobního kontaktu 
s úřady prostřednictvím využití ICT 

• Cílevědomé i neformální využívání 
občanských aktivit ve prospěch rozvoje 
města 

 

• nedostatečná připravenost občanů města 
na život v globalizujícím se světě 

 
 
 

Péče o zdraví 
 

Silné stránky Slabé stránky 
• dostatečné vybavení zdravotnickými 

zařízeními a dostupnost zdravotní péče ve 
většině odborných oblastí 

• dobrá časová a vzdálenostní dostupnost 
zdravotní péče 

• existence relaxačních a rehabilitačních 
zařízení (lázně Bochoř, solná jeskyně, 
sauny, masáže a další) 

 

• nedostatečný počet bezbariérových 
přístupů ke zdravotnickým zařízením pro 
občany se sníženou mobilitou 

• nízké zdravotnické uvědomění - 
zdravotnická osvěta 

• omezená dostupnost péče mimo běžnou 
dobu 

 

Příležitosti Ohrožení 

• Rozvojem zdravotnické osvěty zvětšit 
podíl občanů na zdravotní prevenci a 
péči o své zdraví 

 

• Růst finanční náročnosti na zajištění 
potřebné lékařské péče 
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Demografický vývoj 

 
Silné stránky Slabé stránky 

• zastavení dlouhodobě trvajícího 
snižování počtu obyvatel města 

 

• nevyvážená věková skladba obyvatelstva 

• nízká porodnost 

• vysoký počet obyvatel odcházejících z 
města 

 
Příležitosti Ohrožení 

• přizpůsobení sociálních programů 
potřebám obyvatel města 

• vytvoření podmínek pro kvalitní život 
obyvatel města (bydlení, zaměstnání, 
volný čas, atd.) 

 

• přetrvávající nebo se ještě dále 
zhoršující trend snižování porodnosti 

• další úbytek obyvatelstva v důsledku 
nemožnosti se uplatnit na trhu práce 

• postupné stárnutí obyvatelstva 

• imigrace občanů z nízkého 
sociokulturního prostředí 

• sociální nestabilita v důsledku vysokého 
počtu osob ze znevýhodněného 
sociokulturního prostředí 

 
 
 
 

Sociální zabezpečení 
 

Silné stránky Slabé stránky 

• dostupnost standardní sociální péče ve 
městě 

• spolupráce s neziskovým sektorem 
 

• absence domova důchodců 

• absence chráněného bydlení 

• nedostatečné množství sociálních služeb 
poskytovaných prostřednictvím nestátních 
subjektů 

 
Příležitosti Ohrožení 

• zapojení dalších neziskových a 
dobrovolných organizací do sociálních 
služeb 

• rozvoj sociálních služeb dle možností 
města ve smyslu zákona o sociálních 
službách a Komunitního plánu 
sociálních služeb 

• realizace Národního programu mobility 
 

• nepříznivé místní důsledky celostátní 
sociální politiky (důchodové politiky, 
politiky zaměstnanosti, zdravotní 
politiky apod.) 

• nejasnost ve financování sociálních 
služeb ve vztahu k poskytovatelům 
těchto služeb po přijetí zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách 
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Bydlení 

 
Silné stránky Slabé stránky 

• dostatečná nabídka bytů 

• převod nájemních bytů do osobního 
vlastnictví 

• postupná rekonstrukce bytového fondu 

• poskytování půjček městem na 
rekonstrukci bytového fondu 

 

• relativně nízká hodnota obytné plochy 
na obyvatele v porovnání se 
srovnatelnými městy ČR 

• nedostatečná kapacita bytového fondu 
pro nízkopříjmové skupiny obyvatel 

• devastace bytového fondu 
nepřizpůsobenými občany 

• nepřipravenost lokalit pro výstavbu 
(zejména rodinné domy) 

• chybějící koncepce bydlení 

 
Příležitosti Ohrožení 

• aktivní spolupůsobení veřejné správy na 
využívání celostátních podpůrných 
nástrojů k rozvoji bydlení ve prospěch 
občanů města 

• další výstavba bytů pro nízkopříjmové 
občany 

• zapojení soukromého sektoru do bytové 
výstavby 

• dostatek ploch určených pro bydlení dle 
schválené ÚPD 

 

• další snižování životní úrovně občanů 
v důsledku vysoké nezaměstnanosti a 
tím neschopnosti přijímat závazky 
spojené s bytovou výstavbou 

• neúčinnost prostředků k zabránění další 
devastace bytového fondu 
nepřizpůsobenými občany 
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Kultura 
 

Silné stránky Slabé stránky 

• dostatečná nabídka kulturních a kulturně 
vzdělávacích akcí (např. mezinárodní 
jazzový festival) 

• existence městské památkové zóny 

• existence Muzea Komenského v Přerově 

• zrekonstruovaný park Michalov 

• aktivní zapojení škol, zájmových 
kroužků, klubů a neziskových organizací 
do kulturního dění 

• malý zájem obyvatel o kulturu 

• neexistence mládežnických klubů a 
malé klubové scény 

 

Příležitosti Ohrožení 

• další rozšíření nabídky kulturních a 
společenských akcí národního až 
mezinárodního významu 

• rozvoj a fungování klubů pro mládež na 
dobré kulturní a společenské úrovni 

 

• zvýšení kriminality a vandalismu 
mládeže v důsledku nezájmu o 
využívání nabídky volnočasových 
aktivit 

• necitlivý přístup ke kulturnímu dědictví 

• nedostatek prostředků na zachování a 
obnovu kulturního dědictví 
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Sport 

 
Silné stránky Slabé stránky 

• systematická podpora města k rozvoji 
mládežnického sportu 

• existence vrcholových sportovních 
odvětví ve městě 

• široká nabídka sportovního vyžití 

• zaměření ZŠ na sportovní aktivity 

 

• chybějící multifunkční sportovní hala 

• nedostatečná kapacita plaveckého areálu 
 

Příležitosti Ohrožení 

• zpřístupnění sportovních zařízení v síti 
škol široké veřejnosti 

• přivedení širšího okruhu mládeže ke 
sportování (náborové sportovní akce s 
využitím středisek vrcholového sportu) 

• využití celostátních a mezinárodních  
sportovních akcí k získání zájmu 
mládeže o pravidelné sportování 

• využití sportovních zařízení stávajících 
sportovních klubů 

• další rozšiřování nabídky sportovních 
akcí národního i mezinárodního 
významu 

• rozšíření kapacity sportovišť pro 
veřejnost a jejich lepší lokalizace 

 

• snižování sportovní aktivity veřejnosti 

• snížení motivace mládeže k zájmu o 
sport 

• nízký zájem sponzorů 
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ČÁST II.  STRATEGIE        

  
6. Návrh strategického plánu       
 
Struktura je členěna na stanovení strategických priorit označených 1.1 až 3.3, strategických 
opatření 1.1.1 až 3.3.3 a realizačních projektů / aktivit 1.1.1.1 až 3.3.3.8. Kromě těchto 
strategických priorit, opatření a realizačních projektů / aktivit tvoří strukturu strategického plánu 
také průřezová priorita P.1, která se člení na opatření P.1.1 až P.1.4 a realizační projekty / 
aktivity P.1.1.1 až P.1.4.3. Číselné označení jednotlivých opatření a aktivit/projektů nevyjadřuje 
upřednostnění jednoho před druhým. 
 
Strategické priority jsou obecně formulované scénáře statutárního města Přerova, představující 
přednostní úkoly,  které jsou navrhovány pro stanovené prioritní oblasti. 
 
Strategická opatření vedou k naplnění stanovených priorit. 
 
Projekty / aktivity jsou výčtem konkrétních kroků pro dosažení jednotlivých opatření. Specifikují 
rovněž termín realizace, výčet hlavních zúčastněných subjektů a garanta realizace projektu. 
Garant je uveden jako první tučným písmem. 
 
Průřezová priorita zasahuje do všech oblastí rozvoje města a vychází z opatření a aktivit 
spojených s řízením a prezentací statutárního města Přerova. 

 
6.1 OBLAST: TVORBA A ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROST ŘEDÍ 
 
Diagnóza a vize  
 
Pro podnikatelské prostředí statutárního města Přerova je charakteristická současná existence 
několika větších tradičních průmyslových podniků a řada malých a středních firem. 
Podnikatelské aktivity přerovských firem jsou výrazně proexportně orientované. Výhodné 
podmínky pro zkvalitňování podnikatelského prostředí jsou dány dostatečně dimenzovanými 
zdroji energií a telekomunikačními sítěmi, dostupnými a poměrně vzdělanými pracovními silami 
(s neúplným pokrytím potřeb v technických oborech), rozvinutou sítí středních škol a relativně 
dobrou dopravní dostupností. 
 
Ve městě se zatím projevuje malý příliv investic do nových podniků. Město disponuje 
nebytovými prostory pro malé podnikání, chybí však připravená strategická lokalita pro rozvoj 
podnikání (podnikatelská zóna, podnikatelský inkubátor). Zatím není dostatečně rozvinuta 
komunikace mezi podnikateli, městem a ostatními institucemi.  
 
Tendence tvorby a posilování úrovně podnikatelského prostředí jsou orientovány na zvýraznění 
statutárního města Přerova jako významného podnikatelského centra regionu při zachování 
úspěšných oborů, zvýraznění aplikace inovačních a informačních technologií, zdokonalování 
dopravní a technické infrastruktury. 
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Zvýšení 
atraktivnosti 

města pro 
investory

Priorita 1.1 Priorita 1.2

Zvýšení 
konkurenceschopno-
sti podnikatelských 

subjektů

Podpora 
podnikání a 
komunikace

Priorita 1.3

Rozvoj cestovního 
ruchu

Opatření 1.3.1

Vytvoření koncepce 
cestovního ruchu ve 

městě

Opatření 1.3.2

Infrastruktura pro 
cestovní ruch

Opatření 1.1.1

Opatření 1.1.2

Logistické centrum

Opatření 1.2.2

Komunikace mezi 
soukromým a 

veřejným sektorem

Příprava nových 
investičních ploch pro 
podnikání a bydlení

Opatření 1.2.1

Oblast 1
Tvorba a rozvoj podnikatelského prostředí

 
 
 
 
Priorita 1.1  Zvýšení atraktivnosti města pro investory 
 
Opatření 1.1.1 Příprava nových investičních ploch pro podnikání a bydlení 
 
1.1.1.1 Průmyslová zóna v Újezdci 
 Aktivita zrušena na základě usnesení č. 722/22/5/2009 z 22. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova konaného 22.6.2009. 
  
1.1.1.2 Průmyslová zóna Přerov Jih 
 Aktivita zrušena na základě usnesení č. 443/17/5/2008 ze 17. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova konaného 8.9.2008. 
  
1.1.1.3 Lokalita bydlení ul. Jateční 
 Zúčastněné subjekty:  Magistrát města Přerova 
 Termín:  průběžně 
  
1.1.1.4 Lokalita bydlení Přerov – Pod Hvězdárnou 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Termín:  průběžně 
  
1.1.1.5 Lokalita pro bydlení Popovice 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Termín:  průběžně 
  
1.1.1.6 Lokalita pro bydlení Přerov – Lánce 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Termín:  průběžně 
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1.1.1.7 Zóna Přerov – Meopta (průmyslová lokalita vč. lokality pro bydlení) 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova, Meopta-optika s.r.o., Gambro-

Meopta s.r.o. 
 Termín:  průběžně 
  
1.1.1.8 Příprava dalších  ploch pro bydlení a podnikání 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Termín:  průběžně 
 
Opatření 1.1.2 Logistické centrum 
 
1.1.2.1 Terminál kombinované dopravy 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova, KÚ Olomouckého kraj 
 Termín:  průběžně 
  
1.1.2.2 Podpora výstavby veřejného logistického centra 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova, Přerovská rozvojová s.r.o. 
 Termín                       průběžně 
 
Priorita 1.2  Podpora podnikání a komunikace 
 
Opatření 1.2.1 Zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů 
 
1.2.1.1 Zajištění odborných seminářů pro podnikatele 
 Zúčastněné subjekty: Hospodářská komora, projektoví partneři 
 Termín:  2006-2008 
  
1.2.1.2 Zajištění odborných seminářů pro začínající podnikatele 
 Zúčastněné subjekty: Hospodářská komora, projektoví partneři 
 Termín:  2006-2008 
  
1.2.1.3 Zvyšování kvality a dostupnosti poradenství pro místní podnikatele 
 Zúčastněné subjekty: Hospodářská komora, projektoví partneři 
 Termín:  2006-2008 – nabídka dotovaného poradenství 
                                    2006-2007 – ostatní poradenské služby 
  
1.2.1.4 Zřízení podnikatelského inkubátoru 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova, projektoví partneři 
 Termín:   
  
1.2.1.5 Zjištění podmínek a možností pro založení / zapojení do klastrů (v rámci 

regionu) 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova, Hospodářská komora 
 Termín:   
 
Opatření 1.2.2 Komunikace mezi soukromým a veřejným sektorem 
 
1.2.2.1 Zřízení lokálního informačního systému pro podnikatele 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova, Hospodářská komora,     

Regionální poradenské a informační centrum 
 Termín:  2007-2008 
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1.2.2.2 Pořádání schůzek mezi zástupci města a podnikatelskou veřejností 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova, Hospodářská komora,      

Regionální poradenské a informační centrum 
 Termín:  ročně 
  
1.2.2.3 Podpora podnikatelských aktivit zaměřených na veřejný prospěch 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Termín:  průběžně 
  
1.2.2.4 Podpora inovací v podnikání, rozvoji MSP a životního prostředí 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova, Hospodářská komora 
 Termín:  průběžně 
 
Priorita 1.3  Rozvoj cestovního ruchu 
 
Opatření 1.3.1 Vytvoření koncepce rozvoje CR ve městě 
 
1.3.1.1 Zpracování koncepce rozvoje CR ve městě ve spolupráci s okolními městy a 

mikroregiony 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Termín:  2007-2008 
 
Opatření 1.3.2  Infrastruktura pro cestovní ruch 
 
1.3.2.1 Příprava dokumentace a realizace vybraných projektů infrastruktury CR 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova, investoři 
 Termín:  průběžně 
  
1.3.2.2 Realizace muzea optiky 
 Zúčastněné subjekty: Meopta-optika s.r.o. 
 Termín:  2007-2008 
  
1.3.2.3 Dokončení projektu „Předmostím až do pravěku“ 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova, organizace města, ZŠ 

J.A.Komenského Předmostí, Muzeum Komenského, 
občanská sdružení 

 Termín:  průběžně 
  
1.3.2.4 Revitalizace Výstaviště Přerov 
 Zúčastněné subjekty: Majitel výstaviště, Magistrát města Přerova 
 Termín:  průběžně 
  
1.3.2.5 Rekonstrukce budovy náměstí T.G.Masaryka 8 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Termín:  2008 
  
1.3.2.6 Rozšíření ubytovacích kapacit a návazných služeb v rámci rozvoje insentivní a 

kongresové turistiky 
 Zúčastněné subjekty: Hotel Jana a.s. 
 Termín:  2007-2008 
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6.2 OBLAST: DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA,  

 ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 
 
Diagnóza a vize 
  
Statutární město Přerov si je vědomo své strategické polohy v oblasti střední Moravy. Posílení 
významu města jako logistického centra kraje považuje nejen za smělou výzvu, ale i za reálnou 
vizi. Na základě toho statutární město Přerov považuje za nezbytnou podmínku úspěšného 
rozvoje napojení na páteřní celostátní a evropskou dopravní síť, a to jak v oblasti železniční, 
silniční, tak i letecké dopravy. 
 
V horizontu strategie chce mít statutární město Přerov funkční vnitřní dopravní skelet, moderní 
technickou infrastrukturu i dobudovanou metropolitní datovou síť, která usnadní komunikaci  a 
vzájemnou informovanost všech subjektů a osob ve městě. 
 
Statutární město Přerov vnímá svoji roli a zodpovědnost, jakožto spolutvůrce městského 
prostředí a jeho snahou je pomocí vytyčených cílů dosáhnout s ohledem na zachování krajinných 
hodnot, bezpečnosti obyvatel a dalších principů šetrného a udržitelného rozvoje. 
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Oblast 2
Dopravní a technická infrastruktura, životní prostředí

Priorita 2.3

Zlepšování 
životního prostředí 

ve městě

Opatření 2.1.1

Základní dopravní 
infrastruktura

Priorita 2.1

Zkvalitn ění 
dopravního 

systému

Priorita 2.2
Rozvoj technické 
infrastruktury a 

informačních 
technologií

Zlepšení organizace 
dopravy a zvýšení 

bezpečnosti a 
komfortu ú častníků na 

komunikacích

Opatření 2.2.1

Zlepšení technického 
stavu vodovodních a 

kanalizačních sítí

Opatření 2.2.2

Opatření 2.2.3

Integrovaný 
záchranný systém a 
ochrana majetku

Přiblížení 
geografického 

informačního systému 
(GIS) veřejnosti

Opatření 2.1.2

Doplnění páteřní 
dopravní 

infrastruktury

Opatření 2.1.3

Opatření 2.1.4 Opatření 2.2.4

Budování metropolitní 
informační a datové 

sítě
Veřejná doprava

Snižování spotřeby 
energie

Opatření 2.1.5

Řešení dopravy 
v klidu

Opatření 2.3.1

Snížení hlukového 
pozadí 

Opatření 2.3.2

Revitalizace městské 
zeleně a vybavení 

veřejných prostranství

Opatření 2.3.3

Propagace a podpora 
šetrného přístupu 

k prostředí

Opatření 2.3.4

Opatření 2.3.5

Ekologické nakládání 
s odpady

Opatření 2.3.6

Zlepšení kvality 
ovzduší

 
 
Priorita 2.1   Zkvalitn ění dopravního systému 
 
Opatření 2.1.1 Základní dopravní infrastruktura 
 
2.1.1.1 Podporovat modernizaci železničního uzlu Přerov 
 Zúčastněné subjekty: České dráhy, Správa železniční dopravní cesty, Magistrát 

města Přerova 
 Termín:   průběžně do roku 2013 
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2.1.1.2 Usilovat o urychlení výstavby dálničního obchvatu města Přerova a rychlostní 
silnice R55 

 Zúčastněné subjekty: Ministerstvo dopravy ČR, Ředitelství silnic a dálnic, 
Magistrát města Přerova 

 Termín:   průběžně do roku 2010 
  
2.1.1.3 Podporovat rozvoj smíšeného provozu na letišti Přerov – zapracovat výstupy 

projektu INCORD 
 Zúčastněné subjekty: Olomoucký kraj, Ministerstvo dopravy ČR, Magistrát 

města Přerova 
 Termín:   průběžně do roku 2013 
 
Opatření 2.1.2 Doplnění páteřní dopravní infrastruktury 
 
2.1.2.1 Propojení ulic Velké Novosady a Tovární 
 Zúčastněné subjekty: Ředitelství silnic a dálnic, Magistrát města Přerova 
 Termín:   průběžně do roku 2013 
  
2.1.2.2 Propojení ulic Tovačovská a gen.Štefánika 
 Zúčastněné subjekty: Olomoucký kraj, Magistrát města Přerova 
 Termín:   průběžně do roku 2013 
  
2.1.2.3 Mimoúrovňové křížení s tratí ČD Předmostí a ulice Kojetínská včetně 

dálničního přivaděče 
 Zúčastněné subjekty: Ředitelství silnic a dálnic, Magistrát města Přerova 
 Termín:   průběžně do roku 2013 
  
2.1.2.4 Propojení ulic Osmek a I/47 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Termín:   do 2009 
  
2.1.2.5 Propojení silnic II/434 a II/150 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Termín:   do 2010 
  
2.1.2.6 Obchvat Kozlovic 
 Zúčastněné subjekty: Olomoucký kraj, Magistrát města Přerova 
 Termín:   do 2010 
  
2.1.2.7 Realizace nového napojení místní části Újezdec z ulice 9. května 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Termín:   do 2008 
  
2.1.2.8 Realizace Tyršova mostu 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Termín:   do 2009 
  
2.1.2.9 Rozšíření ulice Palackého vč. vybudování cyklostezky 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Termín:                      2009 - 2010 
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Opatření 2.1.3 Zlepšení organizace dopravy a zvýšení bezpečnosti a komfortu účastníků na 
komunikacích 
 
2.1.3.1 Zpracovat koncepci udržitelného rozvoje dopravy 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Termín:   2007 
  
2.1.3.2 Realizovat úpravy křižovatek Kojetínská – Tovačovská, Kopaniny – Za Mlýnem, 

Dvořákova – gen. Janouška 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Termín:   průběžně do roku 2013 
  
2.1.3.3 Rekonstruovat místní komunikace v souladu s výstupy plánu oprav komunikací 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Termín:   průběžně do roku 2013 
  
2.1.3.4 Dopravní propojení Kaufland – Emos 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Termín:   2008-2009 
  
2.1.3.5 Zřídit nové cyklistické stezky v prostoru podél řeky Bečvy na území města 

Přerova a v úseku Henčlov – Přerov a pokračovat dle studie cyklostezek 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Termín:   průběžně do roku 2013 
  
2.1.3.6 Realizovat aktivity v rámci „Národního rozvojového programu mobility pro 

všechny“ 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Termín:   průběžně 
 
Opatření 2.1.4 Veřejná doprava 
 
2.1.4.1 Rekonstruovat autobusové nádraží jako přestupní terminál integrovaného 

dopravního systému (IDS) 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova, případně soukromý investor 
 Termín:   2007 
  
2.1.4.2 Ekologizovat městskou hromadnou a příměstskou dopravu v Přerově 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova, provozovatel MHD a 

příměstské dopravy 
 Termín:   2008-2013 
  
2.1.4.3 Zřízení nové vlakové zastávky na dluhonské spojce 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova, ČD 
 Termín:                     průběžně do roku 2013 
 
Opatření 2.1.5 Řešení dopravy v klidu 
 
2.1.5.1 Rozšiřovat parkovací plochy ve městě podle výstupů aktualizované „Studie 

dopravy v klidu“ 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Termín:   aktualizace studie 2007, realizace průběžně do roku 2013 
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2.1.5.2 Realizace parkovacích domů 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova, soukromý investor 
 Termín:   průběžně do roku 2013 
 
Priorita 2.2  Rozvoj technické infrastruktury a inf ormačních technologií 
 
Opatření 2.2.1 Zlepšení technického stavu vodovodních a kanalizačních sítí 
 
2.2.1.1 Rekonstruovat zastaralé vodovodní sítě 
 Zúčastněné subjekty: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. 
 Termín:   průběžně do roku 2013 
  
2.2.1.2   Rekonstruovat zastaralé úseky kanalizace 
 Zúčastněné subjekty: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. 
 Termín:   průběžně do roku 2013 
  
2.2.1.3 Vybudování kanalizace v místních částech Dluhonice, Kozlovice, Lýsky a jejich 

napojení na rekonstruovanou ČOV Přerov 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Termín:   průběžně do roku 2013 
  
2.2.1.4 Vybudovat samostatné kanalizační systémy v mís. částech Penčice a Čekyně  

zakončené ČOV 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Termín:   průběžně do roku 2013 
 
Opatření 2.2.2 Integrovaný záchranný systém a ochrana majetku 
 
2.2.2.1 Modernizovat infrastrukturu integrovaného záchranného systému 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Termín:   průběžně 
  
2.2.2.2 Podpora protipovodňových opatření 
 Zúčastněné subjekty: Povodí Moravy 
 Termín:   průběžně 
 
Opatření 2.2.3 Přiblížení geografického informačního systému (GIS) veřejnosti 
 
2.2.3.1 Zveřejnit plán města prostřednictvím internetu 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Termín:   2007 
  
2.2.3.2 Zveřejnit územní plán města 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Termín:   2008 
  
2.2.3.3 Popularizovat a zjednodušit publikované výstupy GIS 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Termín:   2008-2010 
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 Opatření 2.2.4 Budování metropolitní informační a datové sítě 
 
2.2.4.1 Pokračovat v propojování firem a institucí města Přerov v systému  metropolitní 

informační a datové sítě 
 Zúčastněné subjekty: Kabelová televize Přerov, a.s. 
 Termín:   průběžně do roku 2013 
  
2.2.4.2 Pokračovat ve zřizování  účastnických  zásuvek  metropolitní informační a 

datové sítě v domácnostech města Přerov 
 Zúčastněné subjekty: Kabelová televize Přerov, a.s. 
 Termín:   průběžně do roku 2013 
 
 
Priorita 2.3  Zlepšování životního prostředí ve městě 
 
Opatření 2.3.1 Snížení hlukového pozadí 
 
2.3.1.1 Vypracovat hlukovou studii, včetně konkrétních opatření a časového 

harmonogramu realizace 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Termín:   2008 
  
2.3.1.2 Podporovat realizaci protihlukových opatření na trati ČD 
 Zúčastněné subjekty: Správa železniční dopravní cesty, Magistrát města 

Přerova 
 Termín:   průběžně do roku 2013 
 
 
Opatření 2.3.2 Revitalizace městské zeleně a vybavení veřejných prostranství 
 
2.3.2.1 Zpracovat analýzu stavu, vybavení a funkčního využití veřejných prostranství, 

zejména veřejné zeleně v obytné zástavbě a příměstské zeleně, stanovit 
harmonogram jejich revitalizace a zahájit jeho plnění 

 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Termín:   analýza do roku 2008, realizace průběžně do roku 2013 
  
2.3.2.2 Provést revitalizaci parků Plovárna, nám. Svobody a náměstí Fr. Rasche 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Termín:   2010 
  
2.3.2.3 Realizovat „Koncepci veřejných WC v Přerově“ 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Termín:   2008 
  
2.3.2.4 Podporovat výsadbu zeleně na území města Přerova 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Termín:                       průběžně 
 
Opatření 2.3.3 Propagace a podpora šetrného přístupu k prostředí 
 
Realizovat úkoly vyplývající z Místní koncepce EVVO pro město Přerov na období 2006-2015. 
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2.3.3.1 Systematické prohlubování environmentálního vzdělávání úředníků a zavedení 
environmentálně šetrného provozu úřadu a zařízení města 

 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Termín:                     ekol. provoz do roku 2007, vzdělávání průběžně do 2013 
  
2.3.3.2 Přijmout zásady pro uplatňování Místní Agendy 21 a principů udržitelného 

rozvoje 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Termín:             2010 
  
2.3.3.3 Podporovat environmentální výchovné projekty neziskových organizací a škol 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Termín:             trvale 
  
2.3.3.4 Podpořit vznik a trvale podporovat provoz Střediska ekologické výchovy 

v areálu ORNIS a BIOS, jakožto moderního informačně poradenského centra 
pro veřejnost, podnikatele a pedagogy a centra pro doplňkovou výuku a 
volnočasové aktivity 

 Zúčastněné subjekty: Středisko ekologické výchovy (ORNIS, BIOS), Krajský 
úřad Olomouckého kraje, Magistrát města Přerova) 

 Termín:             vznik SEV 2007, podpora provozu trvale 
 
 
Opatření 2.3.4 Zlepšení kvality ovzduší 
 
Realizovat úkoly vyplývající ze schváleného Místního programu ke zlepšení kvality ovzduší pro 
město Přerov, jehož cílem je snížení znečištění ovzduší prachem pod úroveň imisních limitů 
vyhlášených pro zdraví lidí. 
 
2.3.4.1 Podpora ekologizace problémových zdrojů 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova, Středisko ekologické výchovy 
 Termín:   průběžně do roku 2013 
  
2.3.4.2 Realizace opatření na stávajících malých zdrojích včetně eliminace lokálního 

vytápění pevnými palivy – zejména v objektech ve vlastnictví města 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova, vlastníci zdrojů 
 Termín:             2010 
  
2.3.4.3 Opatření ke snižování sekundární prašnosti – zkvalitnění a intenzifikace údržby 

a čistoty komunikací, chodníků a rozšiřování zeleně ve městě 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Termín:   průběžně do roku 2013 
  
2.3.4.4 Zpřesnění monitoringu depozičního spadu 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova, Krajská hygienická stanice 
 Termín:             zavedení 2007, provoz trvale 
  
2.3.4.5 Důsledné posuzování vhodnosti umísťování nových zdrojů znečišťování 
 Zúčastněné subjekty: Orgány posuzující umísťování těchto zdrojů 
 Termín:   průběžně do roku 2013 
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Opatření 2.3.5 Ekologické nakládání s odpady 
 
Realizovat úkoly vyplývající z Plánu odpadového hospodářství města Přerova na období 2006-
2010. 
 
2.3.5.1 Výchova a vzdělávání občanů v oblasti odpadového hospodářství 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova, KÚ Olomouckého kraje, 

Středisko ekologické výchovy, EKOKOM 
 Termín:    průběžně do roku 2013 
  
2.3.5.2 Zvýšit podíl odděleně shromažďovaných složek komunálního odpadu na úroveň 

závazně stanovených ukazatelů 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova, Technické služby města 

Přerova 
 Termín:                 2010 
  
2.3.5.3 Vyřešit způsob nakládání se separovaným  biologicky rozložitelným 

komunálním odpadem, zejména z údržby zeleně (veřejné i od občanů) 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova, Technické služby města 

Přerova 
 Termín:                 2010 
 
Opatření 2.3.6 Snižování spotřeby energie 
 
2.3.6.1 Snížení energetické náročnosti objektů ve vlastnictví města 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova, organizace města 
 Termín:    průběžně do roku 2013 
  
2.3.6.2 Využití odpadního tepla ze Zimního stadionu 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Termín:   2007 
  
2.3.6.3 Zpracování energetické koncepce 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Termín:                       2007 
 
 
6.3 OBLAST: ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Ů A KVALITY ŽIVOTA 
 
Diagnóza a vize 
 
Intenzivní rozvoj lidských zdrojů je jedním ze základních předpokladů plného využití lidského 
potenciálu statutárního města Přerova jako klíčového faktoru jeho dlouhodobého, trvale 
udržitelného rozvoje. 
 
Klíčovým problémem strategie rozvoje lidských zdrojů města je vysoká nezaměstnanost 
způsobená strukturálními přeměnami hospodářství celého přerovského okresu a nepřipravenost 
obyvatel flexibilně reagovat na měnící se situaci změnou své kvalifikace. 
 
V ostatních sférách strategie orientované na občany města jde o kvalitativně jinou úroveň 
problémů spočívajících v udržení a dalším rozvíjení resp. zlepšování dosažených standardů 
životních podmínek a celkové kvality života obyvatel města. 
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Priority strategie rozvoje lidských zdrojů města Přerova proto jsou: 
 
• zvýšení zaměstnatelnosti a vzdělanostní flexibility všech skupin obyvatelstva zejména 

podporou celoživotního učení, usměrňováním rekvalifikací obyvatelstva, dostatečně širokou 
nabídkou rekvalifikačních programů včetně vzdělávacích a rekvalifikačních programů pro 
zdravotně handicapované spoluobčany, současně také rozvíjením poradenství na trhu práce a 
zpřístupněním disponibilních informačních zdrojů pro lepší orientaci při volbě povolání a 
hledání pracovního uplatnění, 

• zlepšení životních podmínek a kvality života obyvatel města zaměřené především na rozvoj 
sociálních služeb, zdravotní prevence a osvěty, zlepšení dostupnosti přiměřeného bydlení, 
vytváření podmínek usnadňujících zdravotně postiženým občanům a seniorům plnohodnotný 
život ve městě a na zlepšení soužití všech sociálních skupin obyvatelstva s co nejširším 
využitím občanských aktivit a aktivit neziskových organizací, 

• zkvalitnění a zvýšení nabídky volnočasových, kulturních a sportovních aktivit pro obyvatele 
spočívající v péči o volný čas občanů, specificky pak o volný čas mládeže, v rozšiřování a 
zkvalitňování činnosti zařízení pro využívání volného času a v podpoře tradičních a přípravě 
nových společenských, kulturních a sportovních akcí. 
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Opatření 3.2.7

Odstraňování sociálně-
patologických jevů

Regenerace a 
revitalizace městských 

sídlištních celků

Zdravotní prevence a 
rozvoj osvěty

Zlepšení dostupnosti 
přiměřeného bydlení 

Opatření 3.2.5

Opatření 3.2.6

Rozvoj a efektivnější 
využití sportovních 

zařízení a zařízení pro 
volný čas

Opatření 3.2.4

Opatření 3.3.2

Podpora společenských, 
kulturních a sportovních 

aktivit obyvatel

Opatření 3.3.3Opatření 3.2.3

Využití škol a dalších 
zařízení jako 
vzdělávacíh a 

společenských center 
města

Opatření 3.2.2

Rozvoj občanských 
aktivit a neziskových 

organizací v sociálních 
službách

Rozvoj péče a 
zkvalitnění služeb pro 

obyvatele

Sladění nabídky a 
poptávky na trhu 

práce ve městě

Zlepšení soužití 
sociálních a etnických 
skupin obyvatelstva

Péče o volný čas dětí a 
mládeže

Opatření 3.1.2

Oblast 3
Rozvoj lidských zdrojů a kvality života

Priorita 3.1 Priorita 3.2 Priorita 3.3

Zkvalitn ění a zvýšení 
nabídky 

volnočasových, 
kulturních a 

sportovních aktivit 
pro obyvatele města

Zlepšení životních 
podmínek a kvality 

života obyvatel 
města

Zvýšení 
zaměstnatelnosti a 

vzdělanostní 
flexibility všech 

skupin obyvatelstva

Opatření 3.1.1 Opatření 3.2.1 Opatření 3.3.1
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Priorita 3.1  Zvýšení zaměstnatelnosti a vzdělanostní flexibility všech skupin 
obyvatelstva 

 
Opatření 3.1.1 Sladění nabídky a poptávky na trhu práce ve městě 
 
3.1.1.1 Podpora řešení nabídky a poptávky na trhu práce 
 Zúčastněné subjekty: Úřad práce Přerov, Hospodářská komora, zaměstnavatelé 

(na základě referencí HK), vzdělávací organizace (na 
základě referencí ÚP Přerov), Magistrát města Přerova, 
NNO 

 Termín:  průběžně 
  
3.1.1.2 Nabídka rekvalifikačních kurzů (externí zajištění – veřejné i soukromé 

organizace) 
 Zúčastněné subjekty: Úřad práce Přerov, Hospodářská komora, vzdělávací 

organizace 
 Termín:  akreditace a první část kurzů do konce roku 2007 
  
3.1.1.3 Propagace technických oborů (média, školy ad.), zvýšení zájmu mladých lidí o 

studium technických oborů 
 Zúčastněné subjekty: Úřad práce Přerov (Informačně-poradenské středisko), 

zaměstnavatelé, vzdělávací instituce 
 Termín:  2007 
  
3.1.1.4 Spolupráce podniků a škol, stipendijní pobídky ze strany podniků 
 Zúčastněné subjekty: Úřad práce Přerov (jako navrhovatel), samotná 

spolupráce –  zaměstnavatelé a vzdělávací instituce 
 Termín:  2007 
  
3.1.1.5 Vytvářet podmínky pro rozvoj vysokoškolského pracoviště neuniversitního 

směru 
 Zúčastněné subjekty: Zaměstnavatelé, Hospodářská komora, ÚP Přerov 
 Termín:  průběžně do roku 2008 
  
3.1.1.6 Rozšíření nabídky vzdělávacích programů v oblasti cestovního ruchu 
 Zúčastněné subjekty: SOŠ a SOU Přerov, Šířava, MMPr 
 Termín:  2007-2009 
 
Opatření 3.1.2 Využití škol a dalších zařízení jako vzdělávacích a společenských center 
města 
 
3.1.2.1 Přemístění Městské knihovny do vhodných prostor 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova, Městská knihovna 
 Termín:  2013 
  
3.1.2.2 Vytvoření učebních prostor pro vzdělávání v oblasti optiky 
 Zúčastněné subjekty: Meopta-optika s.r.o. 
 Termín:  2007-2009 
  
3.1.2.3 Podporovat předškolní a základní vzdělávání vedoucí k integraci osob 

ohrožených sociálním vyloučením, provádět úpravy objektů škol a jejich prostor 
a pořizovat vybavení pro vzdělávací potřeby osob ohrožených sociálním 
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vyloučením 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova, školy 
 Termín:  průběžně 
  
3.1.2.4 Rozšíření výukových prostor v zařízeních praktické výuky pro potřeby středního 

školství 
 Zúčastněné subjekty: SOŠ  SOU Přerov, Šířava 
 Termín:  2007-2009 
 
Priorita 3.2  Zlepšení životních podmínek a kvality života obyvatel města 
 
Opatření 3.2.1 Zlepšení soužití sociálních a etnických skupin obyvatelstva 
 
3.2.1.1 Další rozvoj a plnění programu SOUŽITÍ 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova, neziskové organizace a další 

subjekty ze soc., kult. a vzděl. oblasti 
 Termín:  průběžně 
 
Opatření 3.2.2 Rozvoj občanských aktivit a neziskových organizací v sociálních službách 
 
3.2.2.1 Zpracovat Komunitní plán 
 Zúčastněné subjekty:  Magistrát města Přerova, neziskové organizace, 

Poradna pro rodinu – příspěvkové organizace 
Olomouckého kraje, KÚ Olomouckého kraje 

 Termín:  30.6.2007 
  
3.2.2.2 Stanovit priority sociálních služeb zajišťovaných s pomocí neziskových 

organizací a nalézt model jejich víceletého financování v návaznosti na 
zpracovaný Komunitní plán 

 Zúčastněné subjekty:  Magistrát města Přerova, KÚ Olomouckého kraje 
 Termín:  každoročně 
  
3.2.2.3 Rozvíjet činnosti a podporu občanských aktivit a neziskových organizací v 

oblastech sociální a sociálně-zdravotní 
 Zúčastněné subjekty:  Magistrát města Přerova, NNO a další dotčené subjekty 
 Termín:  každoročně 
 
Opatření 3.2.3 Rozvoj péče a zkvalitnění služeb pro obyvatele 
 
3.2.3.1 Výstavba domova důchodců 
 Zúčastněné subjekty:  Magistrát města Přerova, MPSV 
 Termín:  30.6.2008 
  
3.2.3.2 Připravit a realizovat bydlení pro handicapované občany a občany ohrožené 

sociálním vyloučením 
 Zúčastněné subjekty:  Magistrát města Přerova, Sociální služby města Přerova 

– přísp. org., NNO 
 Termín:  31.12.2009 
  
3.2.3.3 Regenerace a revitalizace západní strany náměstí T. G. Masaryka 
 Zúčastněné subjekty:  Magistrát města Přerova 
 Termín:  do roku 2013 
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3.2.3.4 Stavební úpravy Žerotínova náměstí – realizace další etapy 
 Zúčastněné subjekty:  Magistrát města Přerova 
 Termín:  2008-2009 
  
3.2.3.5 Parterové úpravy Horního náměstí 
 Zúčastněné subjekty:  Magistrát města Přerova 
 Termín:  2008-2009 
  
3.2.3.6 Rekonstrukce budovy Smetanova 7A 
 Zúčastněné subjekty:  Magistrát města Přerova 
 Termín:  2007 
  
3.2.3.7 Revitalizace městských hřbitovů 
 Zúčastněné subjekty:  Magistrát města Přerova 
 Termín:  průběžně 
 
Opatření 3.2.4 Zdravotní prevence a rozvoj osvěty 
 
3.2.4.1 Spolupracovat s neziskovými organizacemi při prevenci a osvětě zdraví 
 Zúčastněné subjekty:  Magistrát města Přerova, NNO, Kabelová televize 

Přerov, a.s., spolupráce se státními a nestátními 
zdravotnickými zařízeními 

 Termín:  každoročně 
 
Opatření 3.2.5 Zlepšení dostupnosti přiměřeného bydlení 
 
3.2.5.1 Zpracovat Koncepci bydlení ve městě Přerově 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Termín:   
  
3.2.5.2 Vybudování malometrážních bytů ve městě Přerově 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Termín:  průběžně 2008-2013 
 
Opatření 3.2.6 Regenerace a revitalizace městských sídlištních celků 
 
3.2.6.1 Sídliště Předmostí 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Termín:  2007-2010 
  
3.2.6.2 Sídliště Jižní čtvrť 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Termín:   průběžně do roku 2013 
 
 
Opatření 3.2.7 Odstraňování sociálně-patologických jevů 
 
3.2.7.1 Naplňování koncepce Prevence kriminality 
 Zúčastněné subjekty: Policie ČR, Městská policie, NNO, poradenská, školská a 

zdravotnická zařízení 
 Termín:  průběžně 
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3.2.7.2 Modernizovat monitorovací kamerový systém 
 Zúčastněné subjekty: Městská policie, Magistrát města Přerova, Policie ČR, 

Ministerstvo vnitra 
 Termín:  průběžně 
 
 
Priorita 3.3   Zkvalitn ění a zvýšení nabídky volnočasových, kulturních a sportovních 

aktivit pro obyvatele města 
 
Opatření 3.3.1 Péče o volný čas dětí a mládeže 
 
3.3.1.1 Podporovat činnosti zařízení pro využívání volného času a klubové činnosti 

mládeže 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova, zainteresované organizace,  

sportovní organizace a kluby 
 Termín:  každoročně 
  
3.3.1.2 Vytvářet a udržovat sídlištní víceúčelová hřiště a dětská hřiště 
 Zúčastněné subjekty:  Magistrát města Přerova 
 Termín:  průběžně 
  
3.3.1.3 Podporovat mládežnický výkonnostní sport ve sportovních klubech 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova, sportovní organizace 
 Termín:  každoročně  
  
3.3.1.4 Zvýšit zájem mládeže o sport 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova, školy, sportovní organizace a 

kluby 
 Termín:  průběžně 
 
Opatření 3.3.2 Podpora společenských, kulturních a sportovních aktivit obyvatel 
 
3.3.2.1 Zvýšení zájmu občanů o aktivní využití volného času 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova, sportovní a kulturní  

organizace 
 Termín:  průběžně 
  
3.3.2.2 Podpora zájmových spolků a sdružení a koordinace jejich činností 
 Zúčastněné subjekty:  Magistrát města Přerova 
 Termín:  průběžně 
  
3.3.2.3 Podpora krátkodobé rekreace obyvatel 
 Zúčastněné subjekty:  Magistrát města Přerova, sportovní a kulturní organizace 
 Termín:  průběžně 
 
Opatření 3.3.3 Rozvoj a efektivnější využití sportovních zařízení a zařízení pro volný čas 
 
3.3.3.1 Revitalizace stávajících školních hřišť při základních školách a rozšíření 

využívání školních sportovních zařízení pro veřejnost 
 Zúčastněné subjekty:  Magistrát města Přerova, školy 
 Termín:  průběžně 
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3.3.3.2 Vybudovat přírodní areál sportu a zdraví s využitím přerovských lagun 
 Zúčastněné subjekty:  Magistrát města Přerova 
 Termín:  2013 
  
  
3.3.3.3 Dokončení regenerace parku Michalov 
 Zúčastněné subjekty:  Magistrát města Přerova 
 Termín:  2010 
  
3.3.3.4 Výstavba víceúčelové haly 
 Zúčastněné subjekty:  Magistrát města Přerova 
 Termín:  2013 
  
3.3.3.5 Další etapa regenerace zámku 
 Zúčastněné subjekty:  Magistrát města Přerova 
 Termín:  2013 
  
3.3.3.6 Stavba in-line parku 
 Zúčastněné subjekty:  Magistrát města Přerova 
 Termín:  2013 
  
3.3.3.7 Modernizace plaveckého areálu 
 Zúčastněné subjekty:  Magistrát města Přerova 
 Termín:  zatím není stanoveno 
  
3.3.3.8 Výměna vzduchotechniky a sedadel v Kině Hvězda 
 Zúčastněné subjekty:  Magistrát města Přerova 
 Termín:  2007-2008 
  
3.3.3.9 Revitalizace sportovního areálu na Přerovské rokli 
 Zúčastněné subjekty:  Magistrát města Přerova, Autoklub Přerov 
 Termín:  průběžně 
 
 
6.4  PRŮŘEZOVÁ PRIORITA: ŘÍZENÍ A PREZENTACE M ĚSTA PŘEROVA  
 
Průřezová priorita zasahuje do všech oblastí rozvoje města a vychází z opatření a aktivit 
spojených s řízením a prezentací statutárního města Přerova. 
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Podpora rozvoje 
spádového území 

města

Aktivita P.1.3.7

Aktivita P.1.1.4 Aktivita P.1.3.4

Vyhledávání a 
spolupráce s nový- 

mi i stávajícími 
pořadateli 

společensko- 
kulturně-

sportovních akcí a 
společná prezentace

  Zavádění                 
E-governmentu do 

správy města

Aktivita P.1.3.5
Decentralizace 
správy města

Aktivita P.1.3.6

Koncepce 
udržitelného 

rozvoje veřejných 
služeb

Vyhledávání poten- 
ciálních investorů 

pro realizaci 
projektů města 
formou PPP

Marketing 
cestovního ruchu

Spolupráce města 
na rozvoji venkova 
ve spádovém území 

města

Vyšší zapojení 
občanů do správy 

města

Zajištění vzdělá- 
vání zaměstnanců 

magistrátu v 
metodách 

využívání PPP

Aktivita P.1.1.3 Aktivita P.1.2.3

Zvyšování kvality 
řízení ve veřejné 

správě a 
samosprávě města

Vyhodnocování 
plánovaných 

investic města z 
hlediska možného 

využití PPP

Aktivit P.1.1.2 Aktivit P.1.2.2 Aktivita P.1.3.2 Aktivita P.1.4.2

Zpracování 
marketingové 

strategie

Vyhledávání 
dotačních titulů 
vhodných pro 

spolufinancování 
aktivit města

Aktivita P.1.1.1 Aktivita P.1.2.1

Prezentace města 
jako vhodného 

místa k podnikání

Zajištění vzdělávání 
zaměstnanců v 
oblasti projek- 
tového řízení

Prezentace města

Zvyšování 
absorpční kapacity 

prostředků z 
veřejných rozpočtů

Kvalitní řízení 
veřejné správy 

města
Využítí PPP

Opatření P.1.4

Průřezová priorita P.1
Řízení a prezentace města Přerova

Aktivita P.1.3.3 Aktivita P.1.4.3

Opatření P.1.1 Opatření P.1.2 Opatření P.1.3

Aktivita P.1.3.1 Aktivita P.1.4.1

Členství města 
Přerova v 

mezinárodních, 
evropských a 

národních 
organizacích  
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Opatření P.1.1 Prezentace města 
 
P.1.1.1 Zpracování marketingové strategie 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Termín:  2007-2008 
  
P.1.1.2 Prezentace města jako vhodného místa k podnikání 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova, Hospodářská komora 
 Termín:  průběžně 
  
P.1.1.3 Marketing cestovního ruchu 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Termín:  průběžně 
  
P.1.1.4 Vyhledávání a spolupráce s novými i stávajícími pořadateli společensko-

kulturně-sportovních akcí a společná prezentace 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova, Služby města Přerova 
 Termín:  průběžně 
 
Opatření P.1.2 Zvyšování absorpční kapacity prostředků z veřejných rozpočtů 
 
P.1.2.1 Vyhledávání dotačních titulů vhodných pro spolufinancování aktivit města 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Termín:  průběžně 
  
P.1.2.2 Zajištění vzdělávání zaměstnanců v oblasti projektového řízení 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova, vzdělávací organizace 
 Termín:  průběžně 
  
P.1.2.3 Spolupráce města na rozvoji venkova ve spádovém území města 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova, obce, NNO 
 Termín:  průběžně 
 
Opatření P.1.3 Kvalitní řízení veřejné správy města 
 
P.1.3.1 Zvyšování kvality řízení ve veřejné správě a samosprávě města 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova, vzdělávací organizace 
 Termín:  průběžně 
  
P.1.3.2 Koncepce udržitelného rozvoje veřejných služeb 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova, městem zřizované organizace, 

NNO 
 Termín:  2008 
  
P.1.3.3 Vyšší zapojení občanů do správy města 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova, městem zřizované organizace, 

NNO 
 Termín:  průběžně 
  
P.1.3.4 Zavádění E-governmentu do správy města 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Termín:  průběžně 
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P.1.3.5 Decentralizace správy města 
 Zúčastněné subjekty: Statutární město Přerov 
 Termín:  průběžně 
  
P.1.3.6 Podpora rozvoje spádového území města 
 Zúčastněné subjekty: Statutární město Přerov, okolní obce 
 Termín:  průběžně 
  
  
P.1.3.7 Členství města Přerova v mezinárodních, evropských a národních organizacích 
 Zúčastněné subjekty: Statutární město Přerov 
 Termín:  průběžně 
 
Opatření P.1.4 Využití PPP 
 
P.1.4.1 Vyhodnocování plánovaných investic města z hlediska možného využití PPP 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Termín:  průběžně 
  
P.1.4.2 Vyhledávání potenciálních investorů pro realizaci projektů města formou PPP 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Termín:  průběžně 
  
P.1.4.3 Zajištění vzdělávání zaměstnanců Magistrátu v metodách využívání PPP 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova, vzdělávací organizace 
 Termín:  průběžně 
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7. Akční plán 
 
Pro postupnou realizaci Strategického plánu je vypracován návrh akčního plánu, který obsahuje 
specifikované realizační kroky, tj. aktivity či projekty v daném období. Návrh akčního plánu 
bude následně rozpracován na dvou až tříleté období, kde by měly být konkretizovány dílčí 
činnosti, vyčíslena finanční náročnost jednotlivých aktivit a vytvořen přesnější časový 
harmonogram. 
 
Bližší charakteristika aktivit v jednotlivých prioritních oblastech je uvedena v tabulkách. 
Jednotlivé aktivity jsou metodicky popsány v těchto kategoriích: 
 

• název aktivity (projektu) – název příslušné aktivity včetně jejího číselného zařazení 
(pozn. číselné označení není vyjádřením preferencí), 

• realizační výstupy – plánované výstupy, ke kterým by aktivita měla vést (konkrétní 
výsledky aktivity), 

• cílové skupiny – subjekty, na které je aktivita zaměřena (např. občané města, podnikatelé 
atd.), 

• garanti a spolupráce – subjekty garantující plnění příslušné aktivity, hlavní garant je vždy 
uveden na prvním místě, 

• termín – časové vymezení realizace či plnění aktivity, 
• odhad finanční náročnosti – odhadované finanční náklady, které jsou potřebné k realizaci 

aktivity (pozn. tam, kde nejsou informace uvedeny, chybí podklady pro jejich stanovení), 
• očekávaný přínos – definuje, k čemu by aktivita měla vést, jaké by měla mít přínosy pro 

další rozvoj města. 
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CHARAKTERISTIKA AKTIVIT – TVORBA A ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ 
Název priority: 1.1 Zvýšení atraktivnosti města pro investory 
Název opatření: 1.1.1 Příprava nových investičních ploch pro podnikání a bydlení 

Název aktivity (projektu) Realizační výstupy Cílové 
skupiny 

Garanti a  
spolupráce 

Termín Odhad finanční  
náročnosti (Kč) 

Očekávaný přínos 

1.1.1.1 Průmyslová zóna v Újezdci Aktivita zrušena na základě 
usnesení č. 722/22/5/2009 
z 22. zasedání Zastupitelstva 
města Přerova konaného dne 

22.6.2009. 

     

1.1.1.2 Průmyslová zóna Přerov Jih  Aktivita zrušena na základě 
usnesení č. 443/17/5/2008 ze 
17. zasedání Zastupitelstva 
města Přerova konaného dne 

8.9.2008. 

     

1.1.1.3 Lokalita bydlení ul. Jateční 

Připravená lokalita k bydlení 

Developeři, 
investoři, 
zájemci o 
bydlení 

MMPr Průběžně Nelze zatím určit Zvýšení kvality bydlení 

1.1.1.4 Lokalita bydlení Přerov –  Pod 
Hvězdárnou  Připravená lokalita k bydlení 

Developeři, 
zájemci o 
bydlení 

MMPr Průběžně Nelze zatím určit Zvýšení kvality bydlení 

1.1.1.5 Lokalita pro bydlení Popovice 
Připravená lokalita k bydlení 

Developeři. 
zájemci o 
bydlení 

MMPr Průběžně Nelze zatím určit Zvýšení kvality bydlení 

1.1.1.6 Lokalita pro bydlení Přerov – Lánce 
Připravená lokalita k bydlení 

Developeři, 
zájemci o 
bydlení 

MMPr Průběžně 
Infrastruktura + 
ceny pozemků ... 
více než 100 mil. Kč 

Zvýšení kvality bydlení 

1.1.1.7 Zóna Přerov – Meopta (průmyslová 
lokalita vč. lokality pro bydlení) 
 

Rozšířený provoz stávající 
firmy, příprava lokality pro 
bydlení zaměstnanců firmy 

Zaměstnanci 
firem Meopta-
optika s.r.o. a 
Gambro-

Meopta s.r.o. 

MMPr, firmy 
Meopta-optika 

s.r.o. a Gambro-
Meopta s.r.o. 

 

Průběžně Soukromá investice 
Zvýšení počtu 

zaměstnanců, rozšíření 
výroby, příliv 
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1.1.1.8 Příprava dalších ploch pro bydlení 
a podnikání připravené plochy  

Developeři, 
investoři, 
zájemci o 
bydlení 

MMPr Průběžně Nelze zatím určit Zvýšení kvality bydlení, 
ekonomické přínosy 

Název opatření: 1.1.2 Logistické centrum 

Název aktivity (projektu) Realizační výstupy Cílové 
skupiny 

Garanti a  
spolupráce 

Termín Odhad finanční  
náročnosti (Kč) 

Očekávaný přínos 

       

1.1.2.1 Terminál kombinované dopravy Vypracování studie terminálu 
komb. dopravy včetně 
návaznosti na další 

podnikatelskou a přepravní 
infrastrukturu, realizace 
terminálu kombinované 
dopravy - překladiště 

Investoři, 
developeři, 

MMPr, KÚ OK Průběžně  

Ekonomické přínosy -  
jako zvýšení 

zaměstnanosti, vznik 
firem poskytujících 
navazující služby 

1.1.2.2  Podpora výstavby veřejného 
logistického centra Realizace veřejného 

logistického centra na základě 
studie vypracované KÚ OK 

Investoři, 
developeři 

MMPr, 
Přerovská 

rozvojová spol. 
s r. o. 

Průběžně  

Ekonomické přínosy -  
jako zvýšení 

zaměstnanosti, vznik 
firem poskytujících 
navazující služby 
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CHARAKTERISTIKA AKTIVIT – TVORBA A ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ 
Název priority: 1.2 Podpora podnikání a komunikace 
Název opatření: 1.2.1 Zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů 

Název aktivity (projektu) Realizační výstupy Cílové 
skupiny 

Garanti a  
spolupráce 

Termín Odhad finanční  
náročnosti (Kč) 

Očekávaný přínos 

1.2.1.1 Zajištění odborných seminářů pro 
podnikatele  

Cyklus seminářů: 

- kvalita (cca 20 
seminářů/rok)                              
(rozvoj  řízení a odbornosti 
zaměstnanců) 

- dotace ze SF (cca 4 
semináře/rok) 

- podpora exportu (cca 12 
seminářů/rok) 

- legislativa, daně, úč. (cca 3 
sem./rok) 

- téma dle požadavků firem                     
(1-2 sem./rok) 

 

190 MSP              
celkem 

100 firem/1rok 

60 firem/rok 

75 firem/rok 

60 firem/rok 

 

 

 

 

HK, 

projektoví 
partneři 

 

 

 

2006 - 2008 

 

 

 

Podpora firem 
prostřednictvím 
dotací ze SF Zvyšování 

konkurenceschopnosti 
firem 

1.2.1.2 Zajištění odborných seminářů pro 
začínající podnikatele Semináře Vstup do podnikání 30 začínajících 

podnikatelů 

HK, 

projektoví 
partneři 

2006 - 2008 

 Zvýšení počtu 
podnikatelů na 
Přerovsku; snížení 
nezaměstnanosti 

1.2.1.3 Zvyšování kvality a dostupnosti 
poradenství pro místní podnikatele 

Nabídka dotovaného 
poradenství: 

- ISO 

- podpora exportu (vzdělávání 
REM)Ostatní poradenské 
služby: 

- získání dotace ze SF/audit 
žádosti 

- InMP 

 

10 – 15 MSP 

20 firem/rok 

 

4 firmy/rok 

 

10 firem/měs. 

 

HK, 

projektoví 
partneři 

 

 

HK 

 

2006 – 2008 

 

 

 

2006 - 2007 

Podpora firem 
prostřednictvím 
dotací ze SF 

Zvyšování 
konkurenceschopnosti 

firem 
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1.2.1.5 Zjištění podmínek a možností pro 
založení/zapojení do klastrů (v rámci 
regionu) 

Přehled 
existujících/plánovaných 

klastrů v kraji 
Firmy  MMPr, HK   

Zvýšení 
konkurenceschopnosti 

místních firem 
 

1.2.2.3 Podpora podnikatelských aktivit 
zaměřených na veřejný prospěch  
 

Seznam projektů 
doporučených ke 
spolufinancování 

Investoři MMPr Průběžně Nelze určit  

1.2.2.4 Podpora inovací v podnikání, 
rozvoji MSP a životního prostředí 

Koncepce podpory inovací Firmy MMPr, HK Průběžně Strukturální fondy  

 
 
 
 
 
 

1.2.1.4 Zřízení podnikatelského inkubátoru 
 

Zařízené prostory pro 
začínající firmy, společná 

školení 
Začínající firmy 

MMPr, 

projektoví 
partneři 

  
Zvýšení počtu nově 
zakládaných firem 

Název opatření: 1.2.2  Komunikace mezi soukromým a veřejným sektorem   

Název aktivity (projektu) Realizační výstupy Cílové 
skupiny 

Garanti a  
spolupráce 

Termín Odhad finanční  
náročnosti (Kč) 

Očekávaný přínos 

1.2.2.1 Zřízení lokálního informačního 
systému pro podnikatele Informační servis formou 

webu + newsletteru (veřejné 
zakázky/výběr. říz.,  prostory 
k podnikání, dotace/fondy, 

semináře/akce aj.) 

Podnikatelé MMPr, 
HK, RPIC 2007-2008  

Zlepšení komunikace 
mezi soukromým a veř. 
sektorem, zvýšení 
povědomí místních 
podnikatelů o akcích 

města 
 

1.2.2.2 Pořádání schůzek mezi zástupci 
města a podnikatelskou veřejností Pravidelné meetingy Podnikatelé MMPr, 

HK, RPIC  Ročně  
Zlepšení komunikace 
mezi soukromým a veř. 

sektorem 
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1.3.2.2 Realizace muzea optiky Muzeum optiky Turisté, obyv. 
města 

Meopta-optika 
s.r.o 2007-2008  Zvýšení atraktivity města 

pro turisty 

1.3.2.3 Dokončení projektu „Předmostím 
až do pravěku“ 

Doplnění existující stálé 
expozice a naučné stezky 
v Předmostí o infocentrum, 
sociální zařízení pro veřejnost, 
skanzen pravěkých zvířat a 
zajištění stálého provozu 

Turisté, občané 
města, žáci a 
studenti, 
odborná 
veřejnost 

MMPr, 
organizace 

města, ZŠ J. A. 
Komenského 
Předmostí, 
Muzeum 

Komenského, 
občanská 
sdružení 

Průběžně  

Zvýšení atraktivity města 
pro turisty, propagace 
(historie města) navenek 

 

Rozvoj cestovního ruchu 

 

1.3.2.4 Revitalizace Výstaviště Přerov Využití výstaviště pro další 
aktivity  

Turisté, obyv. 
města  

Majitel 
Výstaviště, 
MMPr 

Průběžně  
Zvýšení atraktivity města 
pro turisty, nabídka 
volnočasových aktivit 

CHARAKTERISTIKA AKTIVIT – TVORBA A ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ 
Název priority: 1.3 Rozvoj cestovního ruchu 
Název opatření: 1.3.1 Vytvoření koncepce rozvoje CR ve městě 

Název aktivity (projektu) Realizační výstupy Cílové 
skupiny 

Garanti a  
spolupráce 

Termín Odhad finanční  
náročnosti (Kč) 

Očekávaný přínos 

1.3.1.1 Zpracování koncepce rozvoje CR ve 
městě ve spolupráci s okolními městy a 
mikroregiony 

Návrh koncepce 

Zřízení prac. týmu 

Koncepce CR 

Turisté, 
podniky, obyv. 

města 
MMPr 2007-2008 0,5 mil. Kč Identifikace a koordinace 

aktivit k podpoře CR 

Název opatření: 1.3.2 Infrastruktura pro cestovní ruch 

Název aktivity (projektu) Realizační výstupy Cílové 
skupiny 

Garanti a  
spolupráce 

Termín Odhad finanční  
náročnosti (Kč) 

Očekávaný přínos 

1.3.2.1 Příprava dokumentace  a realizace 
vybraných  projektů infrastruktury  CR Dle schválené koncepce 

Turisté, 
podniky, obyv. 

města 
MMPr, investoři Průběžně Dle schválené 

koncepece 
Zvýšení atraktivity města 

pro turisty 

1.3.2.5 Rekonstrukce budovy náměstí 
T.G.Masaryka 8 
 

Zrekonstruovaná budova 
města 

Turisté, 
obyvatelé 
města 

MMPr 2008 25 mil. Kč 
Vhodné ubytovací 

kapacity pro návštěvy 
města 

1.3.2.6  Rozšíření ubytovacích kapacit a 
návazných služeb v rámci rozvoje 
insentivní a kongresové turistiky 

Rozšířené ubytovací a 
doprovodné služby Turisté HOTEL JANA 

a.s. 
2007 - 2008 - Zvýšení atraktivity města 

pro turisty 
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CHARAKTERISTIKA AKTIVIT – DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Název priority: 2.1 Zkvalitnění dopravního systému 
Název opatření:  2.1.1 Základní dopravní infrastruktura 

Název aktivity (projektu) Realizační výstupy Cílové 
skupiny 

Garanti a  
spolupráce 

Termín Odhad finanční  
náročnosti (Kč) 

Očekávaný přínos 

2.1.1.1 Podporovat modernizaci  
železničního uzlu Přerov 
 

Modernizovaný železniční uzel 

Přepravci, 
cestující, 
obyvatelé 
města 

ČD, SŽDC, 
MMPr 

Průběžně do 
2013 

 Zlepšení dopravní situace 

2.1.1.2 Usilovat o urychlení výstavby 
dálničního obchvatu města Přerova a 
rychlostní silnice R55 
 

Realizovaný dálniční obchvat 
města a rychlostní 
komunikace 

Účastníci 
silničního 
provozu, 
obyvatelé 
města 

MD ČR, ŘSD, 
MMPr 

Průběžně do 
2010 

 Zlepšení dopravní situace 
a dostupnosti města 

2.1.1.3 Podporovat rozvoj smíšeného 
provozu na letišti Přerov – zapracovat 
výstupy projektu INCORD 
 

Fungující letiště pro smíšený 
provoz 

Přepravci Olomoucký kraj, 
MD ČR, MMPr  

Průběžně do 
2013 

1 700 mil. Kč Příznivý ekonomický 
dopad pro region 

Název opatření: 2.1.2 Doplnění páteřní dopravní infrastruktury 

Název aktivity (projektu) Realizační výstupy Cílové 
skupiny 

Garanti a  
spolupráce 

Termín Odhad finanční  
náročnosti (Kč) 

Očekávaný přínos 

2.1.2.1 Propojení ulic Velké Novosady a 
Tovární Realizované propojení silnic 

Tranzitní 
doprava, cílová 
a zdrojová 
doprava 

ŘSD, MMPr Do 2013  Zlepšení průjezdnosti ve 
městě 

2.1.2.2 Propojení ulic Tovačovská a gen. 
Štefánika Realizované propojení ulic 

Tranzitní 
doprava, cílová 
a zdrojová 
doprava 

Olomoucký kraj, 
MMPr 

Do 2013  Rozmělnění dopravy ve 
městě 

2.1.2.3 Mimoúrovňové křížení s tratí ČD 
Předmostí a ulice Kojetínská včetně 
dálničního přivaděče 

Realizované napojení na 
dálniční síť 

Tranzitní 
doprava, cílová 
a zdrojová 
doprava 

ŘSD, MMPr Do 2013  Snadný přístup do města 
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2.1.2.4 Propojení ulic Osmek a I/47 

Realizované propojení ulic 

Tranzitní 
doprava, cílová 
a zdrojová 
doprava 

MMPr 2009 20 mil. Kč Zlepšení dopravní situace 
ve městě 

2.1.2.5 Propojení silnic II/434 a II/150 

Realizované propojení ulic 

Tranzitní 
doprava, cílová 
a zdrojová 
doprava 

MMPr  2010 20 mil. Kč Zlepšení dopravní situace 
ve městě 

2.1.2.6 Obchvat Kozlovic 

Realizovaná komunikace 

Tranzitní 
doprava, 
obyvatelé 
místní části 

Olomoucký kraj, 
MMPr 2010  Lepší životní podmínky 

obyvatel Kozlovic 

2.1.2.7 Realizace nového napojení místní 
části Újezdec z ulice 9. května Realizovaná komunikace Obyvatelé 

místní části MMPr 2008 15 mil. Kč Lepší dopravní 
dostupnost 

2.1.2.8 Realizace Tyršova mostu 
Nový most Obyvatelé 

města, turisté MMPr 2009 50 mil. Kč Odstranění havarijního 
stavu mostu 

2.1.2.9 Rozšíření ulice Palackého vč. 
vybudování cyklostezky Rozšíření komunikace, 

realizace cyklostezky 

Účastníci 
dopravního 
provozu 

MMPr 2009 - 2010 6,5 mil. Kč 
Zlepšení organizace, 
řízení a plynulosti 

dopravy 

Název opatření: 2.1.3 Zlepšení organizace dopravy a zvýšení bezpečnosti a komfortu účastníků na komunikacích 

Název aktivity (projektu) Realizační výstupy Cílové 
skupiny 

Garanti a  
spolupráce 

Termín Odhad finanční  
náročnosti (Kč) 

Očekávaný přínos 

2.1.3.1 Zpracovat koncepci udržitelného 
rozvoje dopravy  
 

Vypracovaná koncepce 
Účastníci 
dopravního 
provozu 

MMPr 2007  
Zlepšení organizace, 
řízení a plynulosti 

dopravy 
2.1.3.2 Realizovat úpravy křižovatek 
Kojetínská - Tovačovská, Kopaniny – Za 
Mlýnem, Dvořákova – gen. Janouška 

Vyřešené problematické 
křižovatky ve městě 

Účastníci 
silničního 
provozu 

MMPr Průběžně do 
2013 

10,5 mil. Kč Zvýšená bezpečnost 
silničního provozu 

2.1.3.3 Rekonstruovat místní komunikace 
v souladu s výstupy plánu oprav 
komunikací 

Rekonstruované místní 
komunikace 

Účastníci 
silničního 
provozu 

MMPr Průběžně do 
2013 

250 mil. Kč 
(20,0 mil. Kč 
ročně) 

Zlepšení špatného stavu 
místních komunikací 

2.1.3.4 Dopravní propojení Kaufland-Emos V 1. etapě – sdružená 
cyklostezka s chodníkem 

Cyklisté a 
chodci 

MMPr 2008-2009 4 mil. Kč Zvýšení bezpečnosti 
cyklistů a chodců 

2.1.3.5 Zřídit nové cyklistické stezky v 
prostoru  podél řeky Bečvy na území města 
Přerova a v úseku Henčlov – Přerov a 
pokračovat dle studie cyklostezek 

35 km komunikací pro 
cykloturistiku 

Obyvatelé 
regionu, turisté 

MMPr Průběžně do 
2013 

130 mil. Kč 

Zvýšení bezpečnosti 
cyklistů, přilákání 

sportovně zaměřených 
turistů 
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2.1.3.6 Realizovat aktivity v rámci 
„Národního rozvojového programu 
mobility pro všechny“ 

Bezbariérové úpravy 
komunikací a veřejných 
objektů ve městě 

Osoby se 
sníženou 
schopností 
orientace a 
pohybu 

MMPr Průběžně     20,8 mil. Kč 
Svobodný pohyb pro 
všechny skupiny 
obyvatelstva 

Název opatření: 2.1.4 Veřejná doprava 

Název aktivity (projektu) Realizační výstupy Cílové 
skupiny 

Garanti a  
spolupráce Termín Odhad finanční  

náročnosti (Kč) Očekávaný přínos 

2.1.4.1 Rekonstruovat autobusové nádraží 
na přestupní terminál integrovaného 
dopravní systému (IDS) 
 

Autobusové nádraží 
Lidé využívající 
hromadnou 
dopravu 

MMPr, případně 
soukr. investor 

2007 115 mil. Kč Zkvalitnění služeb 
hromadné dopravy 

2.1.4.2 Ekologizovat městskou hromadnou 
a příměstskou dopravu v Přerově MHD a příměstská doprava 

šetrná k ŽP 
Veřejnost 

MMPr, 
provozovatel 
MHD a 

příměstské 
dopravy 

2008-2013  Zlepšení kvality ovzduší 

2.1.4.3 Zřízení nové vlakové zastávky na 
dluhonské spojce 

Posouzení záměru, prověření 
možnosti realizace  

Veřejnost MMPr, ČD,  Průběžně do 
2013 

 Zkvalitnění služeb 
hromadné dopravy 

Název opatření: Opatření 2.1.5 Řešení dopravy v klidu  

Název aktivity (projektu) Realizační výstupy Cílové 
skupiny 

Garanti a  
spolupráce 

Termín 
Odhad finanční  
náročnosti (Kč) Očekávaný přínos 

2.1.5.1 Rozšiřovat parkovací plochy ve 
městě podle výstupů aktualizované 
„Studie dopravy v klidu“ 
 

Nové parkovací plochy Obyvatelé 
města MMPr 

Aktualizace 
studie 2007,  
Průběžně do 
2013 

20 mil. Kč Zlepšení špatné situace 
parkování 

2.1.5.2 Realizace parkovacích domů 
 Nové parkovací domy 

Obyvatelé a 
návštěvníci 
města 

MMPr a soukromý 
investor 

Průběžně do 
2013 

Nelze určit Zlepšení příležitostí 
k parkování v centru 
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CHARAKTERISTIKA AKTIVIT – DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Název priority: 2.2 Rozvoj technické infrastruktury a informačních technologií 
Název opatření: 2.2.1 Zlepšení technického stavu vodovodních a kanalizačních sítí 

Název aktivity (projektu) Realizační výstupy Cílové 
skupiny 

Garanti a  
spolupráce 

Termín Odhad finanční  
náročnosti (Kč) 

Očekávaný přínos 

2.2.1.1 Rekonstruovat zastaralé vodovodní 
sítě 
 

Rekonstruované vodovodní 
sítě 

Obyvatelé 
města VaK Přerov, a.s. Průběžně do 

2013 
 Zlepšení stavu inž. sítí 

2.2.1.2 Rekonstruovat zastaralé úseky 
kanalizace 
 

Rekonstruované kanalizační 
sítě 

Obyvatelé 
města VaK Přerov, a.s. Průběžně do 

2013 
 Zlepšení stavu inž. sítí 

2.2.1.3 Vybudování kanalizace v místních 
částech Dluhonice, Kozlovice, Lýsky a 
jejich napojení na rekonstruovanou ČOV 
Přerov 
 

Nová kanalizace Obyvatelé 
místních částí MMPr Do 2013 149 mil. Kč Doplnění inž. sítí 

2.2.1.4 Vybudovat samostatné kanalizační 
systémy v mís. částech Penčice a Čekyně  
zakončené ČOV 
 

Nová kanalizace Obyvatelé 
místních částí MMPr Do 2013 84 mil. Kč Doplnění inž. sítí 

Název opatření: 2.2.2 Integrovaný záchranný systém a ochrana majetku 

Název aktivity (projektu) Realizační výstupy Cílové 
skupiny 

Garanti a  
spolupráce Termín Odhad finanční  

náročnosti (Kč) Očekávaný přínos 

2.2.2.1 Modernizovat infrastrukturu 
integrovaného záchranného systému 

Např. nákup vozidel, sirén, 
hasičských stříkaček aj. 

Veřejnost MMPr Průběžně 7 mil. Kč Zvýšení bezpečnosti 

2.2.2.2 Podpora protipovodňových 
opatření 

realizovaná protipovodňová 
opatření  

veřejnost Povodí Moravy, 
KÚOK, MMPr 

Průběžně není známo 
zvýšení bezpečnosti a 
zabránění škod na 

majetku 
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Název opatření: 2.2.3 Přiblížení geografického informačního systému (GIS) veřejnosti  

Název aktivity (projektu) Realizační výstupy Cílové 
skupiny 

Garanti a  
spolupráce Termín Odhad finanční  

náročnosti (Kč) Očekávaný přínos 

2.2.3.1 Zveřejnit plán města 
prostřednictvím internetu 
 

Zpřístupnění informací 
veřejnosti 

Veřejnost MMPr 2007  Snadné vyhledávání míst 
na území města 

2.2.3.2 Zveřejnit územní plán města 
 Zpřístupnění informací 

veřejnosti 
Veřejnost MMPr 2008  Informovanost občanů, 

podnikatelů a investorů 

2.2.3.3 Popularizovat a zjednodušit 
publikované výstupy GIS  
  

Zpřístupnění informací 
veřejnosti 

Veřejnost MMPr 2008-2010  Zjednodušení práce 
koncového uživatele 

Název opatření: 2.2.4 Budování metropolitní informační a datové sítě 

Název aktivity (projektu) Realizační výstupy Cílové 
skupiny 

Garanti a  
spolupráce Termín Odhad finanční  

náročnosti (Kč) Očekávaný přínos 

2.2.4.1 Pokračovat v propojování firem a 
institucí města Přerov v systému  
metropolitní informační a datové sítě 
 

Rozšíření sítě Firmy KT Přerov, a.s. Průběžně do 
2013 

 Podpora podnikání 

2.2.4.2 Pokračovat ve zřizování  
účastnických zásuvek metropolitní 
informační a datové sítě v domácnostech 
města Přerov 

Rozšíření sítě Domácnosti KT Přerov, a.s. Průběžně do 
2013 

 Zvýšení komfortu 
obyvatel města 
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CHARAKTERISTIKA AKTIVIT – DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Název priority: 2.3 Zlepšování životního prostředí ve městě 
Název opatření:  2.3.1 Snížení hlukového pozadí  

Název aktivity (projektu) Realizační výstupy Cílové 
skupiny 

Garanti a  
spolupráce 

Termín Odhad finanční  
náročnosti (Kč) 

Očekávaný přínos 

2.3.1.1. Vypracovat hlukovou studii, 
včetně konkrétních opatření a časového 
harmonogramu realizace 

Hluková studie 

Návrh akcí 
Občané města MMPr 2008 0,5 mil. Kč Postupné snížení hlukové 

zátěže ve města 

2.3.1.2 Podporovat realizaci 
protihlukových opatření na trati ČD 
 

Protihluková opatření 
Obyvatelé 
dotčených 
území 

SŽDC, MMPr Průběžně do 
2013 

 Snížení hladiny hluku na 
sídlišti Předmostí 

Název opatření: 2.3.2 Revitalizace městské zeleně a vybavení veřejných prostranství  

Název aktivity (projektu) Realizační výstupy Cílové 
skupiny 

Garanti a  
spolupráce Termín Odhad finanční  

náročnosti (Kč) Očekávaný přínos 

2.3.2.1 Zpracovat analýzu stavu, vybavení 
a funkčního využití veřejných prostranství, 
zejména veřejné zeleně v obytné zástavbě 
a příměstské zeleně, stanovit 
harmonogram jejich revitalizace a zahájit 
jeho plnění 

Zpracovaná analýza Veřejnost MMPr 
Analýza do 

2008, realizace 
do 2013 

 Zkulturnění prostředí 

2.3.2.2 Provést revitalizaci parků Plovárna, 
nám. Svobody a náměstí Fr. Rasche   Vybudované parky Veřejnost MMPr 2010 

5,5 mil. Kč + ? mil. 
Kč + 3,5 mil. Kč Rozšíření klidových zón 

2.3.2.3 Realizovat „Koncepci veřejných WC 
v Přerově“ 

Veřejná WC Veřejnost MMPr 2008 15 mil. Kč Rozšíření veřejných 
služeb 

2.3.2.4 Podporovat výsadbu zeleně na 
území města Přerova 

Výsadba zeleně Veřejnost MMPr, vlastníci 
pozemků 

průběžně  Zlepšení životního 
prostředí 
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Název opatření: 2.3.3 Propagace a podpora šetrného přístupu k prostředí 

Název aktivity (projektu) Realizační výstupy Cílové 
skupiny 

Garanti a  
spolupráce Termín Odhad finanční  

náročnosti (Kč) Očekávaný přínos 

2.3.3.1 Systematické prohlubování  
environmentálního vzdělávání úředníků a 
zavedení environmentálně šetrného 
provozu úřadu a zařízení města 
 

Vzdělaní úředníci, 
enviromentálně šetrný provoz 

úřadu 

 

Zaměstnanci 
města a 

zařízení města 

MMPr 

Ekol. provoz 
MMPrdo 2007, 
vzdělávání 

průběžně    do 
2013 

0,6 mil. Kč/ročně 

Aplikace zásad UR do 
plánovacích a 

rozhodovacích procesů a 
do každodenních činností 

2.3.3.2 Přijmout zásady pro uplatňování 
Místní Agendy 21 a principů udržitelného 
rozvoje 
 

Zavedení Místní Agendy 21 
Funkcionáři a 
zaměstnanci 
MMPr 

MMPr 2010 0,02 mil. Kč 
Rozvoj principů 

partnerství – zvýšení 
zájmu veřejnosti 

2.3.3.3 Podporovat environmentální 
výchovné projekty neziskových organizací 
a škol  
 

Enviromentálně výchovné 
projekty 

Všechny stupně 
škol, neziskové 
organizace 

MMPr Trvale  3 mil. Kč 

Vyšší úroveň 
environmentálního 

vzdělání žáků, studentů i 
pedagogů 

2.3.3.4 Podpořit vznik a trvale podporovat 
provoz Střediska ekologické výchovy 
v areálu ORNIS a BIOS, jakožto moderního 
informačně poradenského centra pro 
veřejnost, podnikatele a pedagogy a 
centra pro doplňkovou výuku a 
volnočasové aktivity 
 

Stabilní profesionální SEV 
přímo ve městě 

Pedagogická, 
podnikatelská a 
občanská 

veřejnost, žáci 
všech stupňů 

škol 

SEV (ORNIS, 
BIOS), KÚ, 
MMPr 

Vznik SEV 
2007, podpora 
provozu trvale 

2,2 mil. Kč 

Veřejnost má trvale 
k dispozici profesionální 

zdroj informací, 

školy mají v dostupné 
vzdálenosti metodickou 
pomoc a možnost 
doplňkové výuky 

Název opatření: 2.3.4 Zlepšení kvality ovzduší  

Název aktivity (projektu) Realizační výstupy Cílové 
skupiny 

Garanti a  
spolupráce 

Termín Odhad finanční  
náročnosti (Kč) 

Očekávaný přínos 

2.3.4.1 Podpora ekologizace problémových 
zdrojů 

Poradensko-metodická 
činnost, 

podpůrná stanoviska města 
k žádostem o prostředky 
z dotačních titulů 

Vlastníci zdrojů MMPr, SEV Průběžně do 
2013 

 
Snížení množství emisí – 
zlepšení imisní situace ve 

městě 
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2.3.4.2 Realizace opatření na stávajících 
malých zdrojích včetně eliminace lokálního 
vytápění pevnými palivy – zejména 
v objektech ve vlastnictví města 
 

Modernizace bytového a 
dalšího domovního fondu 

města 

Vlastníci 
malých 

energetických 
zdrojů, 

zejména město 

MMPr, vlastníci 
zdrojů 2010  

Snížení množství emisí – 
zlepšení imisní situace ve 

městě, 

energetické úspory, 

dobrý příklad pro ostatní 
provozovatele 

2.3.4.3 Opatření ke snižování sekundární 
prašnosti – zkvalitnění a intenzifikace 
údržby a čistoty komunikací, chodníků a 
rozšiřování zeleně ve městě 
 

Zlepšování stavu a čistoty 
veřejných prostranství 
(zejména zeleně a 
komunikací) 

Vlastníci a 
správci 
veřejných 
prostranství 

MMPr Průběžně do 
2013 

 
Snížení sekundární 
prašnosti – celkové 
zlepšení imisní situace 

2.3.4.4 Zpřesnění monitoringu depozičního 
spadu 
 

Doplňkový monitorovací 
systém 

 MMPr, KHS Zavedení 2007, 
provoz trvale 

 

0,6 mil. Kč 

Znalost plošného 
rozložení znečištění – 
podklad pro konkrétní 

opatření 

2.3.4.5 Důsledné posuzování vhodnosti 
umísťování nových zdrojů znečišťování 
 

Zavádění nejmodernějších 
technologií Investoři 

Orgány 
posuzující 
umísťování 
těchto zdrojů 

Průběžně do 
2013 

 

Bez nákladů 

Eliminace růstu celkového 
množství emisí 

Název opatření: 2.3.5 Ekologické nakládání s odpady 

Název aktivity (projektu) Realizační výstupy Cílové 
skupiny 

Garanti a  
spolupráce Termín Odhad finanční  

náročnosti (Kč) Očekávaný přínos 

2.3.5.1 Výchova a vzdělávání občanů 
v oblasti odpadového hospodářství 
 

Výchovně-vzdělávací 
programy a osvětové 

kampaně 

Žáci a studenti, 

občanská 
veřejnost 

MMPr, KÚ OK, 
SEV, EKOKOM 

Průběžně do 
2013 

 
Zvýšení míry 

materiálového využití 
TKO 

2.3.5.2 Zvýšit podíl odděleně 
shromažďovaných složek komunálního 
odpadu na úroveň závazně stanovených 
ukazatelů 
 

Nový sběrný dvůr, 

rozšíření systému 
separovaného sběru TKO 
(sortiment, síť stanovišť) 

Domácnosti, 

veškerá 
zařízení města, 

drobní 
podnikatelé 

MMPr, TSMP 2010  

Zvýšení materiálového 
využití TKO – úspora 
kapacity skládky 

 

2.3.5.3 Vyřešit způsob nakládání se 
separovaným  biologicky rozložitelným 
komunálním odpadem, zejména z údržby 
zeleně (veřejné i od občanů) 
 

Nalezení odbytu nebo 
vybudování vlastního zařízení 

na zpracování BRKO 

TSMP (osoba 
pověřená 
městem 
k nakládání 
s odpadem) 

MMPr, TSMP 2010  

Zvýšení materiálového 
využití TKO – úspora 
kapacity skládky 
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Název opatření: 2.3.6 Snižování spotřeby energie 

Název aktivity (projektu) Realizační výstupy Cílové 
skupiny 

Garanti a  
spolupráce 

Termín Odhad finanční  
náročnosti (Kč) 

Očekávaný přínos 

2.3.6.1 Snížení energetické náročnosti 
objektů ve vlastnictví města 
 

Energetické audity, realizace 
opatření vyplývajících z 

auditů 
Občané města MMPr, organizace 

města 
Průběžně do 
2013 

 Snížení spotřeby energií 

2.3.6.2 Využití odpadního tepla ze Zimního 
stadionu 
 

Odpadní teplo využívané k 
provozu zimního stadionu 

Veřejnost MMPr 2007 1,5 mil. Kč Úspora energie 

2.3.6.3 Zpracování energetické koncepce 

energetická  koncepce Veřejnost MMPr, správci 
sítíě 

2007 1 mil. Kč 

návrh řešení 
energetického 

hospodářství na území 
města 
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CHARAKTERISTIKA AKTIVIT – ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ A KVALITY ŽIVOTA 
Název priority: 3.1 Zvýšení zaměstnatelnosti a vzdělanostní flexibility všech skupin obyvatelstva 
Název opatření: 3.1.1 Sladění nabídky a poptávky na trhu práce ve městě 

Název aktivity (projektu) Realizační výstupy Cílové 
skupiny 

Garanti a  
spolupráce 

Termín Odhad finanční  
náročnosti (Kč) 

Očekávaný přínos 

3.1.1.1 Podpora řešení nabídky a poptávky 
na trhu práce 

Diskuze mezi lokálními 
zaměstnavateli, ÚP a 
vzdělávacími organizacemi 

Strategie rozvoje lidských 
zdrojů 

plán aktivit 

Nezaměstnaní, 
osoby ohrožené 
nezaměstnanos
tí, ostatní 
občané. 

ÚP Přerov, 
Hospodářská 
komora, 

zaměstnavatelé   
vzdělávací  
organizace , 
MMPr,  NNO 

Průběžně 

Administrativní 
náklady (v případě 
dohody v rámci 
nákladů ÚP/HK) 

Identifikace a příprava 
hlavních rekvalifikačních 
kurzů dle potřeb lokálních 

zaměstnavatelů a 
možností místních 

vzdělávacích organizací 

3.1.1.2 Nabídka rekvalifikačních kurzů 
(externí zajištění – veřejné i soukromé 
organizace) 

Akreditace vybraných kurzů, 

zahájení akreditovaných kurzů 

Nezaměstnaní, 
osoby ohrožené 
nezaměstnanos
tí, ostatní ob. 

ÚP Přerov, 
Hospodářská 
komora, 
vzdělávací 
organizace 

Akreditace a 
první část kurzů 
do konce roku 

2007  

Administrativní 
náklady 

Rekvalifikace 
nezaměstnaných + 
obyvatel Přerova 

v souladu s poptávkou 
místních firem 

3.1.1.3 Propagace technických oborů 
(média, školy ad.), zvýšení zájmu mladých 
lidí o studium technických oborů NÁVRH PROJEKTU: 

propagační materiály + akce 
(letáky, média, poradenství) 

Absolventi ZŠ, 
absolventi SŠ, 
rodiče, 
výchovní 
poradci 

ÚP Přerov 
(Informačně-
poradenské 
středisko), 

zaměstnavatelé
, vzdělávací 
instituce 

2007 

Příprava projektu 
(externí zajištění 

Realizace projektu 
(Evropský sociální 

fond) 

Vyšší zájem o studium 
technických oborů 

(s ohledem na potřeby 
místních firem) 

3.1.1.4 Spolupráce podniků a škol, 
stipendijní pobídky ze strany podniků 

Nabídka stipendijních podpor 
u vybraných oborů 

Studenti 

ÚP Přerov (jako 
navrhovatel), 
samotná 
spolupráce 

zaměstnavatelé 
a  vzděl. 
instituce 

2007 

Dle možností firem 

(nutné finanční 
zapojení místních 
zaměstnavatelů) 

Vyšší zájem o studium 
technických oborů  dle 
zaměření míst. firem 
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3.1.1.5 Vytvářet podmínky pro rozvoj 
vysokoškolského pracoviště 
neuniversitního směru 

Nabídka bakalářských oborů a 
magisterského studia, 
vytvoření kombinované a 
distanční formy studia, 
vytvoření modulů 

Studenti, 
absolventi SOŠ 
a VOŠ, pracující 
firem (další 
studium), 

nezaměstnaní 

Zaměstnavatelé
Hospodářská 
komora, ÚP 
Přerov 

Průběžně do 
2008 

Administrativní 
náklady, příprava 
projektu, realizace 

projektu 

Vyšší zájem a realizace 
většího počtu absolventů 
technických oborů, 
zvýšení zájmu o další 
vzdělávání mezi 

pracovníky firem, zvýšení 
kvalifikace 

nezaměstnaných 

3.1.1.6 Rozšíření nabídky vzdělávacích 
programů v oblasti cestovního ruchu Akreditace nového programu 

a jeho zahájení 
Studenti 

SOŠ a SOU 
Přerov, Šířava 

MMPr 
2007-2009 - 

Zkvalitňování služeb 
v oblasti cestovního 
ruchu v souvislosti 

s kvalifikovanou pracovní 
sílou 

Název opatření: 3.1.2 Využití škol a dalších zařízení jako vzdělávacích a společenských center města 

Název aktivity (projektu) Realizační výstupy Cílové 
skupiny 

Garanti a  
spolupráce 

Termín Odhad finanční  
náročnosti (Kč) 

Očekávaný přínos 

3.1.2.1 Přemístění Městské knihovny do  
vhodných prostor Přemístěná knihovna 

v nových prostorách, v rámci 
vybudovaného vzdělávacího a 

informačního centra 

Občané města MMPr, Městská 
knihovna 2013 50-100 mil.  Kč 

• přesunutí knihovny 
do odpovídajících a 
vyhovujících prostor 

• zkvalitnění 
knihovnických služeb 

3.1.2.2 Vytvoření učebních prostor pro 
vzdělávání v oblasti optiky Multimediální učebna při 

muzeu optiky 

Zaměstnanci 
firmy, studenti, 
návštěvníci 
muzea 

Meopta-optika 
s.r.o. 

2007-2009   

3.1.2.3 Podporovat předškolní a základní 
vzdělávání vedoucí k integraci osob 
ohrožených sociálním vyloučením, 
provádět úpravy objektů škol a jejich 
prostor a pořizovat vybavení pro 
vzdělávací potřeby osob ohrožených 
sociálním vyloučením 

Integrace osob ohrožených 
sociálním vyloučením v oblasti 
předškolního a základního 
vzdělávání, upravení 
objektů škol a jejich 
prostor a doplněné 

vybavení 

Osoby 
ohrožené 
sociálním 
vyloučením 

MMPr, školy Průběžně 

Dle rozhodnutí 
orgánů 
statutárního města 
Přerova 

Zkvalitnění vzdělávání 
osob ohrožených 

sociálním vyloučením 

3.1.2.4 Rozšíření výukových prostor 
v zařízeních praktické výuky pro potřeby 
středního odborného školství 

Nástavba gastronomického 
zařízení - Bečva Studenti SOŠ a SOU 

Přerov, Šířava 2007-2009 - Vytvoření kvalitních 
podmínek pro výuku 
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CHARAKTERISTIKA AKTIVIT – ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ A KVALITY ŽIVOTA 
Název priority: 3.2 Zlepšení životních podmínek a kvality života obyvatel města 
Název opatření: 3.2.1 Zlepšení soužití sociálních a etnických skupin obyvatelstva 

Název aktivity (projektu) Realizační výstupy Cílové 
skupiny 

Garanti a  
spolupráce 

Termín Odhad finanční  
náročnosti (Kč) 

Očekávaný přínos 

3.2.1.1 Další rozvoj a plnění programu 
SOUŽITÍ 

Naplňování programu 
SOUŽITÍ 

Občané 
ohrožení soc. 
vyloučením 

MMPr, NNO a 
další subjekty 
ze soc., kult. a 
vzděl. oblasti 

Průběžně Do 100 000 Kč/rok 

Vytváření podmínek pro 
bezkonfliktní soužití 

národnostních menšin a 
etnik s majoritní 
společností 

Název opatření: 3.2.2 Rozvoj občanských aktivit a neziskových organizací v sociálních službách 

Název aktivity (projektu) Realizační výstupy Cílové 
skupiny 

Garanti a  
spolupráce Termín Odhad finanční  

náročnosti (Kč) Očekávaný přínos 

3.2.2.1 Zpracovat Komunitní plán 

Komunitní plán Občané města 

MMPr, NNO, 
Poradna pro 
rodinu – 
příspěvkové 
org. Ol. kraje, 
KÚ OK 

30.6.2007 Do 50 000 Kč 
Stanovení potřebnosti 
soc. služeb na základě KP 

a jejich zajištění 

3.2.2.2 Stanovit priority sociálních služeb 
zajišťovaných s pomocí neziskových 
organizací a nalézt model jejich víceletého 
financování v návaznosti na zpracovaný 
Komunitní plán 

Stanovení priorit soc. služeb 

NNO, práv. a 
fyz. os. 

poskytující soc. 
služby ve 

smyslu zákona 
o soc. službách 

MMPr, KÚ OK Každoročně Dle rozhodnutí 
orgánů města 

Přenos zajištění soc. 
služeb ze strany 

poskytovatele SMP na 
další poskytovatele (NNO, 

práv. a fyz. os.) 

3.2.2.3 Rozvíjet činnosti a podporu 
občanských aktivit a neziskových 
organizací v oblastech sociální a sociálně-
zdravotní 

Občanské aktivity a činnost 
org. v sociální a soc.-
zdravotní oblasti 

NNO, práv. a 
fyz. os. 

poskytující soc. 
služby ve 

smyslu zákona 
o soc. službách 

MMPr, NNO a 
další dotčené 
subjekty 

Každoročně Nelze odhadnout 

Rozvoj základních i 
dalších soc. služeb ve 
městě prostřednictvím 
NNO a dalších práv. a 

fyz. osob 
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Název opatření: 3.2.3 Rozvoj péče a zkvalitnění služeb pro obyvatele 

Název aktivity (projektu) Realizační výstupy Cílové 
skupiny 

Garanti a  
spolupráce 

Termín Odhad finanční  
náročnosti (Kč) 

Očekávaný přínos 

3.2.3.1 Výstavba domova důchodců 
Domov důchodců 

Senioři se 
sníženou 

soběstačností 

MMPr, stát - 
MPSV 30.6.2008 160 mil. Kč 

Rozšíření poskytování 
pobytových soc. služeb na 

území města 

3.2.3.2 Připravit a realizovat bydlení pro 
handicapované občany a občany ohrožené 
sociálním vyloučením 
 

Bydlení pro handicapované 
občany a občany ohrožené 
sociálním vyloučením 

Občané se 
sníženou 

soběstačností a 
občané 
ohroženi 
sociálním 
vyloučením 

MMPr, Sociální 
služby města 
Přerova – přísp. 
org., NNO 

31.12.2009 Není znám 

Rozšíření poskytování 
pobytových soc. služeb a 
služeb soc. prevence na 

území města 

3.2.3.3 Regenerace a revitalizace západní 
strany náměstí T. G. Masaryka 

Radniční komplex vč. 
knihovny, informačního 

střediska a výstavních prostor 
Veřejnost MMPr Do roku 2013 270 mil. Kč Reprezentační a kulturní 

centrum 

3.2.3.4 Stavební úpravy Žerotínova 
náměstí – realizace další etapy 
 
 

Regenerace centrální části 
náměstí – park. plochy, zeleň 

a tržní místa 
Veřejnost MMPr 2008-2009 30 mil. Kč Zkvalitnění a zatraktivnění 

lokality 

3.2.3.5 Parterové úpravy Horního náměstí 
 
 

Regenerace náměstí – 
doplnění zeleně, mobiliáře, 
vyřešení dopravní situace 

Veřejnost MMPr 2008-2009 25 mil. Kč Zkvalitnění a zatraktivnění 
lokality 

3.2.3.6 Rekonstrukce budovy Smetanova 
7A 
 

Zrekonstruovaná budova 
úřadu Veřejnost MMPr 2007 15 mil. Kč  

3.2.3.7 Revitalizace městských hřbitovů 
 
 

Zregenerované hřbitovy – 
vsypová loučka, kolumbária 

aj. 
Veřejnost MMPr Průběžně Celkově min. 75 

mil. Kč 
Zkvalitnění lokality 
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Název opatření: 3.2.4 Zdravotní prevence a rozvoj osvěty 

Název aktivity (projektu) Realizační výstupy Cílové 
skupiny 

Garanti a  
spolupráce 

Termín Odhad finanční  
náročnosti (Kč) 

Očekávaný přínos 

3.2.4.1 Spolupracovat s neziskovými 
organizacemi při prevenci a osvětě zdraví 

Spolupráce s NNO v oblasti 
prevence a osvěty zdraví Občané města 

MMPr, NNO, 
KTV Přerov, 
spolupráce se 
státními a 
nestátními 

zdravotnickými 
zařízeními 

Každoročně Do 0,05 mil. Kč 
ročně 

Zvýšení znalostí občanů 
města o prevenci při péči 

o zdraví 

Název opatření: 3.2.5 Zlepšení dostupnosti přiměřeného bydlení 

Název aktivity (projektu) Realizační výstupy Cílové 
skupiny 

Garanti a  
spolupráce 

Termín Odhad finanční  
náročnosti (Kč) 

Očekávaný přínos 

3.2.5.1 Zpracovat Koncepci bydlení ve 
městě Přerově  Představa podpory bydlení 

městem Občané města MMPr   

Základ pro rozhodování 
Zastupitelstva v otázkách 

bydlení 
 

3.2.5.2 Vybudování malometrážních bytů 
ve městě Přerově  

Vybudované malometrážní 
byty 
 

Znevýhodněné 
skupiny 
obyvatel 

MMPr Průběžně 2008-
2013 

 

Dostupné bydlení pro 
znevýhodněné skupiny 

obyvatel 
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Název opatření: 3.2.6 Regenerace a revitalizace městských sídlištních celků 

Název aktivity (projektu) Realizační výstupy Cílové 
skupiny 

Garanti a  
spolupráce Termín Odhad finanční  

náročnosti (Kč) Očekávaný přínos 

3.2.6.1 Sídliště Předmostí 

Aktualizace plánu regenerace 
sídliště Předmostí, 

 pokračování realizace 
4. – n-tá etapa regenerace 
panelového sídliště Předmostí  

(parkovací plochy Pod 
Skalkou, prostorová úprava 
ulic Prostějovská a M. 
Horákové, cyklostezka a 

chodník Hranická „horní část“) 

Obyvatelé 
místní části 
Předmostí 

MMPr  (OR) 2007-2010 

Cyklo+chodník 
Hranická horní část 

- 6 mil. Kč, 

parkovací plochy 
Pod Skalkou - cca 
10 mil. Kč, 

prostorová úprava 
ul. Prostějovská - 
cca 3 mil. Kč, 

prostorová úprava 
ul. M. Horákové -  
cca 5 mil. Kč 

Vyšší kvalita bydlení 

3.2.6.2 Sídliště Jižní čtvrť Rozšíření komunikací a 
zvýšení počtu parkovacích 

ploch aj. 

Obyvatelé Jižní 
čtvrti MMPr  (OR) Průběžně do 

2013  Vyšší kvalita bydlení 

Název opatření: 3.2.7 Odstraňování sociálně-patologických jevů 

Název aktivity (projektu) Realizační výstupy Cílové 
skupiny 

Garanti a  
spolupráce 

Termín Odhad finanční  
náročnosti (Kč) 

Očekávaný přínos 

3.2.7.1 Naplňování koncepce Prevence 
kriminality 

Program prevence kriminality 

Osoby ohrožené 
patogenním 
prostředím, 
zejména děti a 
mládež, 
účastníci 
silničního 
provozu 

PČR, MP, NNO, 
poradenská, 
školská a 
zdravotnická 
zařízení 

Průběžně 1 800 000 Kč / rok 

Snížení kriminality, 
zlepšení nabídky 

volnočasových aktivit, 
zvýšení bezpečnosti 
silničního provozu 

3.2.7.2 Modernizovat monitorovací 
kamerový systém Modernizovaný monitorovací 

systém – tech. vybavení 
(kamery, monitory) 

Osoby ohrožené 
patogenním 
prostředím, 
účastníci 
silničního 
provozu 

MP,  MMPr, 
PČR, MV 

Průběžně 

Jedna kamera = 
cca 1 mil. Kč, další 
tech. vybavení 
(LCD monitory a 

displeje) 

Snížení kriminality, lepší 
monitoring dopravních 
přestupků a zvýšení 
bezpečnosti silničního 

provozu 
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CHARAKTERISTIKA AKTIVIT – ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ A KVALITY ŽIVOTA 
Název priority: 3.3 Zkvalitnění a zvýšení nabídky volnočasových, kulturních a sportovních aktivit pro obyvatele města 
Název opatření: 3.3.1 Péče o volný čas dětí a mládeže 

Název aktivity (projektu) Realizační výstupy Cílové 
skupiny 

Garanti a  
spolupráce 

Termín Odhad finanční  
náročnosti (Kč) 

Očekávaný přínos 

3.3.1.1 Podporovat činnosti zařízení pro 
využívání volného času a klubové činnosti 
mládeže Činnost zařízení Děti a mládež 

MMPr, 
zainteresované 
organizace,  
sportovní 
organizace a 
kluby 

Každoročně  Rozšíření nabídky pro 
využívání volného času 

3.3.1.2 Vytvářet a udržovat sídlištní 
víceúčelová hřiště a dětská hřiště 

Pokračovat v plnění cílů 
programu Děti a mládež MMPr Průběžně  Rozšíření nabídky pro 

využívání volného času 

3.3.1.3 Podporovat mládežnický 
výkonnostní sport ve sportovních klubech Činnost sportovních klubů Děti a mládež 

MMPr, 
sportovní 
organizace 

Každoročně  Kvalitní využití volného 
času 

3.3.1.4 Zvýšit zájem mládeže o sport 
Uskutečněné aktivity ke 

zvýšení zájmu 
Děti a mládež 

MMPr, školy, 
sportovní 
organizace a 
kluby 

Průběžně  Zvýšení zájmu mládeže o 
sport 

Název opatření: 3.3.2 Podpora společenských, kulturních a sportovních aktivit obyvatel 

Název aktivity (projektu) Realizační výstupy Cílové 
skupiny 

Garanti a  
spolupráce 

Termín Odhad finanční  
náročnosti (Kč) 

Očekávaný přínos 

3.3.2.1 Zvýšení zájmu občanů o aktivní 
využití volného času Pořádání společenských, 

kulturních a sportovních akcí Veřejnost 

MMPr, 
sportovní a  
kulturní 
organizace 

Průběžně  
Zvýšení zájmu občanů o 
aktivní využití volného 

času 

3.3.2.2 Podpora zájmových spolků a 
sdružení a koordinace jejich činností Činnost spolků a sdružení Zájmové spolky 

a sdružení 
MMPr Průběžně  Podpora rozvoje kulturní 

a společenské činnosti 

3.3.2.3 Podpora krátkodobé rekreace 
obyvatel 
 

Vymezení nových ploch pro 
sportovně rekreační vyžití v 

ÚP 
Veřejnost 

MMPr, 
sportovní a  
kulturní 
organizace 

Průběžně  
Zvýšení zájmu občanů o 
aktivní využití volného 

času 
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Název opatření: 3.3.3 Rozvoj a efektivnější využití sportovních zařízení a zařízení pro volný čas 

Název aktivity (projektu) Realizační výstupy Cílové 
skupiny 

Garanti a  
spolupráce Termín Odhad finanční  

náročnosti (Kč) Očekávaný přínos 

3.3.3.1 Revitalizace stávajících školních 
hřišť při základních školách a rozšíření 
využívání školních sportovních zařízení pro 
veřejnost 

Revitalizovaná školní hřiště, 
upravená doba přístupu 

(provozní řád) 
Žáci, veřejnost MMPr, školy Průběžně  

Zvýšení kvality šk. hřišť, 
rozšíření nabídky pro 
využívání volného času 

3.3.3.2 Vybudovat přírodní areál sportu a 
zdraví s využitím přerovských lagun 
 

Vybudovaný areál Veřejnost MMPr 2013  Rozšíření nabídky pro 
využívání volného času 

3.3.3.3  Dokončení regenerace parku 
Michalov 

Regenerace historické části 
parku, nově přičleněných 
ploch (sport) a skleníkové 
části zahradnictví (expozice) 

Veřejnost MMPr 2010 10 mil. Kč Rozšíření nabídky pro 
využívání volného času 

3.3.3.4 Výstavba víceúčelové haly 
 Víceúčelová hala Veřejnost MMPr 2013 130 mil. Kč Rozšíření nabídky pro 

využívání volného času 

3.3.3.5  Další etapa regenerace zámku Zregenerovaný zámek – 
nádvoří, průjezd, ohradní zdi, 

příkop 
Veřejnost MMPr 2013 20 mil. Kč Zkvalitnění kulturního 

prostředí města 

3.3.3.6  Stavba in-line parku 
 Nově vybudovaný in-line park Veřejnost MMPr 2013  Rozšíření nabídky pro 

využívání volného času 

3.3.3.7 Modernizace plaveckého areálu 
 

Např. doplnění tobogánu aj. Veřejnost MMPr Zatím není 
stanoveno 

 Zvýšení kvality služeb 

3.3.3.8 Výměna vzduchotechniky a sedadel 
v Kině Hvězda 
 

Nové zařízení kina Veřejnost MMPr  3,5 mil. Kč Zvýšení návštěvnosti 

3.3.3.9 Revitalizace sportovního areálu na 
Přerovské rokli 

Revitalizovaný sportovní areál Veřejnost, 
Autoklub Přerov 

MMPr průběžně  Zvýšení nabídky 
volnočasových aktivit 
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CHARAKTERISTIKA AKTIVIT – ŘÍZENÍ A PREZENTACE MĚSTA PŘEROVA 
Název průřezové priority: P.1 Řízení a prezentace města Přerova 
Název opatření: P.1.1 Prezentace města 

Název aktivity (projektu) Realizační výstupy Cílové 
skupiny 

Garanti a  
spolupráce 

Termín Odhad finanční  
náročnosti (Kč) 

Očekávaný přínos 

P.1.1.1 Zpracování marketingové strategie 
 
 Marketingová strategie 

Turisté, 
podnikatelé, 
obyv. města 

MMPr 2007-2008  

Efektivní koordinace 
aktivit a prezentace 
potřeb města pro 
využívání potenciálu 
cestovního ruchu 

P.1.1.2 Prezentace města jako vhodného 
místa k podnikání 

Kvalitní a cílená propagace 
prům. zón a města jako 
dopravního uzlu mezinár. 

významu 

Datová a koncepční základna 
rozvoje investic 

Investorské fórum 

Podnikatelé, 
investoři MMPr, HK Průběžně  Příliv investic 

P.1.1.3 Marketing cestovního ruchu 
Image města v oblasti CR 

Turisté, 
podnikatelé, 
obyv. města 

MMPr Průběžně  Příliv turistů a financí 
z oblasti CR 

P.1.1.4 Vyhledávání a spolupráce s novými 
i stávajícími pořadateli společensko-
kulturně-sportovních akcí a společná 
prezentace 

Rozšířená nabídka akcí 
národního i mezinárodního 

významu 

Turisté, 
podnikatelé, 
obyv. města 

MMPr, Služby 
města Přerova Průběžně  Pozitivní image města a 

zvýšení prestiže města 

Název opatření: P.1.2 Zvyšování absorpční kapacity prostředků z veřejných rozpočtů 

Název aktivity (projektu) Realizační výstupy Cílové 
skupiny 

Garanti a  
spolupráce Termín Odhad finanční  

náročnosti (Kč) Očekávaný přínos 

P.1.2.1 Vyhledávání dotačních titulů 
vhodných pro spolufinancování aktivit 
města 

Projekty připravené k podání 
žádosti o dotace 

SMP MMPr Průběžně  

Zajištění finančních 
prostředků pro realizaci 
plánovaných aktivit 

města 

P.1.2.2 Zajištění vzdělávání zaměstnanců 
v oblasti projektového řízení Fundovaní zaměstnanci 

v oblasti projektového řízení 

Projektoví 
manažeři a 
další 

zaměstnanci 

MMPr, 
vzdělávací 
organizace 

Průběžně  
Rozšíření odborné 
kvalifikace v oblasti 
projektového řízení, 
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P.1.2.3 Spolupráce města na rozvoji 
venkova ve spádovém území města Projekty a partnerství 

v projektech rozvoje venkova 
ve spádovém území města 

Venkovské 
obce, SMP, 
NNO 

MMPr, obce, 
NNO Průběžně  

Zajištění finančních 
prostředků pro realizaci 
plánovaných aktivit ve 
venkovských obcích a 

SMO 

 
Název opatření: P.1.3 Kvalitní řízení veřejné správy města 

Název aktivity (projektu) Realizační výstupy Cílové 
skupiny 

Garanti a  
spolupráce 

Termín Odhad finanční  
náročnosti (Kč) 

Očekávaný přínos 

P.1.3.1 Zvyšování kvality řízení ve veřejné 
správě a samosprávě města 

Vzdělávací programy pro 
zaměstnance magistrátu 

města 

Zaměstnanci 
Magistrátu 

MMPr, 
vzdělávací 
organizace 

Průběžně  
Kvalitní řízení ve veřejné 
správě a samosprávě 

města 

P.1.3.2 Koncepce udržitelného rozvoje 
veřejných služeb 

Koncepce rozvoje veřejných 
služeb poskytovaných 

městem 
Občané města 

MMPr, městem 
zřizované 
organizace, 
NNO 

2008  Stanovení udržitelného 
rozsahu veřejných služeb 

P.1.3.3 Vyšší zapojení občanů do správy 
města Ankety, veřejná slyšení Občané města 

MMPr, městem 
zřizované 
organizace, 
NNO 

Průběžně  Lepší informovanost 
občanů 

P.1.3.4 Zavádění E-governmentu do správy 
města 

Elektronické aplikace pro 
komunikaci občanů s 

magistrátem 

Občané města, 
podniky 

MMPr Průběžně  

Snadnější a časově 
úsporná komunikace 
občanů a dalších stran s 

magistrátem 

P.1.3.5 Decentralizace správy města Vznik samosprávy městských 
obvodů a částí Občané města Statutární 

město Přerov Průběžně  
Rozhodování o místních 
záležitostech bližší 

občanům 

P.1.3.6 Podpora rozvoje spádového území 
města Spolupráce s obcemi ve 

spádovém území města 
Občané obcí ve  

Statutární 
město Přerov, 
okolní obce 

Průběžně  

Rozvoj venkovských obcí,   
zlepšení poskytování 
služeb obyvatelům obcí 
ve spádovém území 

města 

P.1.3.7  Členství města Přerova 
v mezinárodních, evropských a národních 
organizacích 

Zapojení města do národních 
a evropských sítí měst 

Občané města, 
podnikatelé 

Statutární 
město Přerov 

Průběžně  
Získání zkušeností, 
znalostí a kontaktů, 
zvýšení prestiže města 
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Název opatření: P.1.4 Využití PPP 

Název aktivity (projektu) Realizační výstupy Cílové 
skupiny 

Garanti a  
spolupráce 

Termín Odhad finanční  
náročnosti (Kč) 

Očekávaný přínos 

P.1.4.1 Vyhodnocování plánovaných investic 
města z hlediska možného využití PPP 

 

Přehled investičních 
záměrů vhodných pro 

PPP 
Investoři MMPr Průběžně  

Realizace investičních 
projektů s možností 

využití PPP 

P.1.4.2 Vyhledávání potenciálních investorů pro 
realizaci projektů města formou PPP 
 

Přehled potenciálních 
investorů vhodných pro 

PPP 

Investoři MMPr Průběžně  Zajištění investic pro 
realizaci projektů PPP 

P.1.4.3 Zajištění vzdělávání zaměstnanců 
Magistrátu v metodách využívání PPP 
 

Fundovaní zaměstnanci 
v oblasti metod 
využívání PPP 

Zaměstnanci 
Magistrátu 

MMPr, vzdělávací 
organizace Průběžně  

Rozšíření odborné 
kvalifikace pracovníků 
magistrátu v oblasti 
metod využívání PPP 
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8. Finanční rámec  
 
V rámci jednotlivých prioritních oblastí bylo provedeno vyčíslení finanční potřeby jednotlivých 
rozvojových aktivit definovaných v příslušných strategických opatřeních. 
 
Způsob získání číselných hodnot finanční potřeby byl závislý na povaze konkrétní rozvojové 
aktivity (investice, školící program, organizační úkol, podpora apod.), na výchozích podkladech 
a dostupnosti potřebných údajů, na měřitelnosti realizačních výstupů apod. Jedná se vždy 
o celkové investiční náklady bez dalšího rozdělení na jednotlivé zdroje financování. Toto 
vyčíslení je uvedeno v kapitole 7. Akční plán a bude zpřesněno v rámci dalšího rozpracování 
akčního plánu. 
 
Vzhledem k tomu, že u některých aktivit však toto vyčíslení není stanoveno nebo bylo stanoveno 
pouze orientačně, není zpracována celková finanční náročnost strategie rozvoje města.  
 
 

9. Vazby strategického plánu na nadřazené koncepční dokumenty 
 

9.1 Soulad priorit strategického plánu s Programem rozvoje územního 
obvodu Olomouckého kraje 

 
Strategický plán města naplňuje zejména tyto priority Programu rozvoj kraje: 
 
Priorita 1  – Modernizace ekonomiky a rozvoj metropolitních území, a to prioritami 1.1 a 1.2. 
Priorita 3  – Rozvoj lidských zdrojů a podpora vzdělanosti, a to prioritami 1.2 a 3.1, zejména 
v oblasti harmonizace vzdělávání s potřebami trhu práce. 
Priorita 4  – Rozvoj dopravní a informační infrastruktury, zejména prioritou 2.1 a v oblasti 
informačních technologií i prioritou 2.2. 
Priorita 5  – Sociální služby a zlepšování životních podmínek prioritou 3.2 strategického plánu. 
 
Slabší vazby strategického plánu na Program rozvoje kraje jsou v oblasti rozvoje cestovního 
ruchu, zlepšování životního prostředí a zlepšení kvality života ve městě, a to vzhledem k tomu, 
že Program rozvoje kraje předpokládá podporu v těchto oblastech hlavně v nemetropolitních 
územích kraje, nebo ji nezahrnuje vůbec. 
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Prioritní oblasti strategického plánu Tvorba a rozvoj 
podnikatelského prostředí 

Dopravní a technická 
infrastruktura, životní prostředí 

Rozvoj lidských zdrojů a kvality 
života   

Priority strategického plánu 
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XX - silná vazba     X - slabá vazba 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 P.1 

Priority a opat ření Programu rozvoj kraje   

1. Priorita - Modernizace ekonomiky a rozvoj metropolitních území   
1.1 Příprava průmyslových zón, podpora přímých (vnějších) 
investic  XX                   
1.2 Rozvoj produkční základny kraje X                   
1.3 Rozvoj MSP v inovačních firmách   XX                 
1.4 Podpora výzkumu, vývoje a designu    X                 
2. Priorita - Stabilizace a rozvoj nemetropolitních oblastí    
2.1 Rozvoj technické infrastruktury           X         
2.2 Podpora MSP mimo centrální urbanizovanou část kraje                    X 
2.3 Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství                   X 
2.4 Rozvoj cestovního ruchu     X               
3. Priorita - Rozvoj lidských zdrojů a podpora vzdělanosti   
3.1 Harmonizace školství s potřebami trhu práce   XX         XX       
3.2 Rozvoj terciárního a celoživotního vzdělávání             X       
3.3 Zvýšení adaptability zaměstnanců – specifické vzdělávání             X       
4. Priorita - Rozvoj dopravní a informační infrastruktury    
4.1 Zlepšení dopravní obslužnosti kraje       X             
4.2 Rozvoj silniční sítě a železniční dopravy       XX             
4.3 Podpora modernizace ve veřejné dopravě       X             
4.4 Rozvoj informačních a komunikačních technologií         X         X 
5. Priorita - Sociální služby a zlepšování životních podmínek    
5.1 Komunitní plánování sociálních služeb               XX     
5.2 Modernizace stávajících služeb a zvyšování jejich kvality               X     
5.3 Vzdělávání v oboru sociálních a zdravotních služeb                X     
Poznámka: Názvy priorit jsou zkráceny           
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9.2 Soulad priorit strategického plánu s Regionálním operačním 
programem NUTS II Střední Morava 

 
Regionální operační program NUTS II Střední Morava je základním dokumentem pro podporu 
rozvoje regionu z prostředků strukturálních fondů EU v období 2007-2013, tedy v návrhovém 
období strategického plánu města. Z hlediska možností financování priorit strategického plánu 
města z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava jsou nejvýznamnější tyto 
priority: 
 
Prioritní osa 1 – Doprava, jejiž všechny tři priority naplňuje priorita 2.1 Zkvalitnění dopravního 
systému. 
Priorita 2.2 Rozvoj měst, kterou bude možno využít  pro realizaci aktivit v prioritní oblasti 
Rozvoj lidských zdrojů a kvality života v prioritách 3.2 Zlepšení životních podmínek a kvality 
života obyvatel města, 3.3 Zkvalitnění a zvýšení nabídky volnočasových, kulturních a 
sportovních aktivit pro obyvatele města, dále pak v prioritě 2.3 Zlepšování životního prostředí ve 
městě v oblasti revitalizace veřejných prostranství a v prioritě 2.2 Rozvoj technické 
infrastruktury a informačních technologií v oblasti integrovaného záchranného systému. 
Priorita 2.4 Podpora podnikání, u které lze ve strategickém plánu města nalézt silnou vazbu na 
jeho prioritu 1.1 Zvýšení atraktivnosti města pro investory. 
Prioritní osa 3 – Cestovní ruch, zejména pak priorita 3.2 Veřejná infrastruktura a služby s níž je 
v souladu jak priorita 1.3 Rozvoj cestovního ruchu, tak i priorita 3.3 Zkvalitnění a zvýšení 
nabídky volnočasových, kulturních a sportovních aktivit pro obyvatele města. Prioritě ROP 3.4 
Propagace a řízení odpovídá priorita P.1 Řízení a prezentace města Přerova ve strategickém 
plánu. 
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Prioritní oblasti strategického plánu 
Tvorba a rozvoj 

podnikatelského prostředí 
Dopravní a technická 
infrastruktura, životní 

prostředí 

Rozvoj lidských zdrojů a 
kvality života 

  

Priority strategického plánu 
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XX - silná vazba     X - slabá vazba 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 P.1 

Priority Regionálního opera čního programu                     

Prioritní osa 1 - Doprava   
1.1 Regionální dopravní infrastruktury       XX             
1.2 Veřejná doprava       XX             

1.3 Bezmotorová doprava       XX             
Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova 
regionu 

  

2.1 Rozvoj regionálních center                     
2.2 Rozvoj měst   X     X X X XX XX   
2.3 Rozvoj venkova                   X 

2.4 Podpora podnikání XX                 X 

Prioritní osa 3 - Cestovní ruch   
3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu     X               
3.2 Veřejná infrastruktura a služby     XX           X   
3.3 Podnikatelská infrastruktura a služby     X           X   

3.4 Propagace a řízení                   XX 

Prioritní osa 4 - Technická pomoc   
4.1 Podpora úkolů řídícího orgánu                     

4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu                   XX 

Poznámka: Názvy priorit jsou zkráceny           
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Vazby strategického plánu na další operační programy 

 
Vazba strategického plánu na operační program 

Operační program 
Priorita Opatření 
1.1 Zvýšení atraktivnosti města 
pro investory  - rozvoje 
průmyslových zón 

1.1.1 Příprava nových investičních ploch pro 
podnikání 

Průmysl, podnikání a 
inovace 

1.2 Podpora podnikání a 
komunikace v oblasti i podpory 
podnikání 

1.2.1 Zvýšení konkurenceschopnosti 
podnikatelských subjektů 
1.2.2  Komunikace mezi soukromým a 
veřejným sektorem   

Doprava 2.1 Zkvalitnění dopravního 
systému 

2.1.1 Základní dopravní infrastruktura 
2.1.2 Doplnění páteřní dopravní infrastruktury 

2.2 Rozvoj technické 
infrastruktury a informačních 
technologií 

2.2.1 Zlepšení technického stavu vodovodních 
a kanalizačních sítí 
 

Životní prostředí 

2.3 Zlepšování životního 
prostředí ve městě 
 

2.3.1 Snížení hlukového pozadí 
2.3.2 Revitalizace městské zeleně 
2.3.3 Propagace a podpora šetrného přístupu 
k prostředí 
2.3.4 Zlepšení kvality ovzduší 
2.3.5 Ekologické nakládání s odpady 
2.3.6 Snižování spotřeby energie 

2.2 Rozvoj technické 
infrastruktury a informačních 
technologií 

2.2.2 Integrovaný záchranný systém 
2.2.3 Přiblížení geografického informačního 
systému (GIS) veřejnosti 
2.2.4 Budování metropolitní informační a 
datové sítě 

3.2 Zlepšení životních 
podmínek a kvality života 
obyvatel města 

 

3.2.1 Zlepšení soužití sociálních a etnických 
skupin obyvatelstva 
3.2.5 Zlepšení dostupnosti přiměřeného 
bydlení 
3.2.6 Regenerace a revitalizace městských 
sídlištních celků 

Integrovaný operační 
program 

P.1 Řízení a prezentace města 
Přerova 

P.1.3 Kvalitní řízení veřejné správy města 

3.1 Zvýšení zaměstnatelnosti a 
vzdělanostní flexibility všech 
skupin obyvatelstva 
 

3.1.1 Sladění nabídky a poptávky na trhu práce 
ve městě 
3.1.2 Využití škol a dalších zařízení jako 
vzdělávacích a společenských center města 

Lidské zdroje a 
zaměstnanost 

3.2 Zlepšení životních 
podmínek a kvality života 
obyvatel města 
 

3.2.3 Rozvoj péče a zkvalitnění služeb pro 
obyvatele 
3.2.7 Odstraňování sociálně-patologických 
jevů 

Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

3.1 Zvýšení zaměstnatelnosti a 
vzdělanostní flexibility všech 
skupin obyvatelstva 
 

3.1.1 Sladění nabídky a poptávky na trhu práce 
ve městě 
 
3.1.2 Využití škol a dalších zařízení jako 
vzdělávacích a společenských center města 
 

Vazby strategického plánu na další operační programy nejsou na úrovni priorit výrazné.  
Bude však možno hledat možnosti podpory na úrovni aktivit, a to zejména v programech přeshraniční 
a meziregionální spolupráce Cíle 3 a v Programu rozvoje venkova. 

 



Strategický plán ekonomického a územního rozvoje statutárního města Přerova 2007-2013 
 

http://www.mu-prerov.cz/  (září 2010) Strana 79 (celkem 90) 

 

10. Implementace strategického plánu 
 
Nejdůležitějším kritériem hodnocení úspěšnosti strategického plánu není jeho vlastní zpracování, 
ale následná schopnost orgánů města rozpracovat přijatou strategii do konkrétních realizačních 
úkolů a stanovit proces pro jeho průběžnou kontrolu a aktualizaci. 
 
Nositelem strategických aktivit je Magistrát města Přerova. 

 
Proces systému strategického řízení obsahuje tři kroky: 
 
1. Strategické plánování – v podstatě vytvoření strategického plánu rozvoje  
            a následná aktualizace 
2. Realizace (implementace) strategií – což představuje přípravu strategií, financování     
            projektů a jejich implementace 
3. Kontrola a hodnocení procesu realizace se zpětnou vazbou na strategické plánování  
            a aktualizaci plánu. Současně se posuzují vlivy okolí a legislativní změny 
 
Účelem zpracování strategického plánu je přispět k pokračování procesu žádoucích změn 
ekonomického a územního rozvoje statutárního města Přerov. Pro řízení implementace 
navržených změn mají význam následující dva procesy: 
 
a) Aktualizace strategického plánu 
Vzhledem k dobré pozici, kterou si vybudovala Komise strategického rozvoje statutárního města 
Přerov během svého působení a na základě zkušeností z jiných měst a regionů je vhodné, aby 
Komise neukončila svoji činnost vypracováním strategického plánu, ale aby nadále pracovala 
jako poradní orgán města a podílela na procesu aktualizace strategického plánu. 
 
b) Zajištění operativních činností 
Jedná se průběžné organizování kontroly a sledování postupu prací, práce s připomínkami 
občanů a institucí, přípravu dokumentů, zajištění pracovních jednání a porad atd. Výkonem této 
činnosti bude pověřen odbor rozvoje Magistrátu města Přerova. 
 
Následující tabulka představuje opakující se cyklus implementace a aktualizace strategického 
plánu. 
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Postupové kroky a popis systému implementace 
 

 
Kroky 

 

 
Činnost 

 
Kdo 

 
Četnost 

(minimální) 

 
Výstupy 

průběžná kontrola odbor rozvoje 
MMPr 

1-2x ročně informace o 
průběhu realizace 
pro vedení města 
a realizátory 
projektů 

1. Kontrola  
 
 
 
 
 jednorázová 

kontrola 
Komise  1x ročně zpráva pro radu a 

zastupitelstvo 
města o realizaci 
strategického 
plánu 

2. Evidence 
nových návrhů 
a připomínek 

shromažďování 
podkladů od 
občanů a institucí  

odbor rozvoje 
MMPr, kancelář 
Primátora 

průběžně informace pro 
Komisi 

3. Příprava 
aktualizace 
aktivit 
 

příprava nových 
cílů a směrů na 
základě kontroly a 
evidence 
navrhovaných 
změn  

odbor rozvoje 
MMPr 

1x ročně  návrhy pro 
Komisi 

4. Zpracování 
aktualizované 
verze 
strategického 
plánu – 
aktualizace 
aktivit 

příprava a 
projednání návrhu 
aktualizovaného 
strategického plánu 
v Komisi 
 

Komise 
(odbor rozvoje 
MMPr) 

1x ročně -   
dvouročně 

návrh 
aktualizovaného 
strategického 
plánu pro jednání 
v radě a zastupi- 
telstvu města 

5. Aktualizace 
strategického 
plánu 
statutárního 
města Přerov 

zpracování zprávy 
pro jednání 
zastupitelstva 
města 

Primátor města 
(odbor rozvoje 
MMPr) 

1-2x v průběhu 
návrhového 
období 

aktualizovaný 
strategický plán 
statutárního města 
Přerov 
projednaný v radě 
a zastupitelstvu 
města 

6. Tvorba 
projektů 

konkrétní 
rozpracování 
schváleného 
aktualizovaného 
strategického plánu 

odborné útvary 
města + řešitelé 
projektů 

průběžně dle 
plánů 

připravené 
projekty 
 

7. Realizace 
projektů  

řízení procesu 
realizace projektů 

odborné útvary  
města + řešitelé 
projektů 

průběžně dle 
termínů projektů 

realizované a 
rozpracované 
projekty  

8. Zjištění 
stavu a 
vyhodnocení 

průběžná kontrola odbor rozvoje 
MMPr 

1-2x ročně podkladový 
materiál pro 
kontrolní zprávu 
(dále viz. krok 1.)  
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Seznam členů Komise strategického rozvoje 
 

Předseda 
 

Ing. Antonín MLČOCH, CSC. PRECHEZA a.s. Přerov 
 

Místopředsedové 
 

Mgr. Elena GRAMBLI ČKOVÁ  Statutární město Přerov 
Ing. Václav KOLÁŘ Montáže Přerov a.s. 

Ing. Jiří LAJTOCH  Statutární město Přerov 
 

Členové 
 

Mgr. Zdeněk BOHÁČ Statutární město Přerov, Parlament ČR 
Daniel DOSTÁL  KONTEKA CZ s.r.o. 

Mgr.  Věra DOSTÁLOVÁ  Krajský úřad Olomouckého kraje 
Ing. Pavel GALA  Magistrát města Přerova 

Bc. Roman HAKEN  Centrum pro komunitní spolupráci Přerov 
Karel HUDEČEK  Přerovský podnikatelský inkubátor 

Ing. Naděžda JAČKOVÁ  Statutární město Přerov 
RNDr. Pavel JULIŠ  Magistrát města Přerova 

Ing. Libor KANIS Přerovský podnikatelský inkubátor 
Ing. Martin KOLAŘÍK  Statutární město Přerov 

Mgr. Šárka KRÁKOROVÁ -PAJŮRKOVÁ  Statutární město Přerov 
Bc. Ivo KROPÁČ Statutární město Přerov 

Mgr. Josef KULÍŠEK  Vysoká škola logistiky o.p.s., Statutární 
město Přerov 

Ing. Michal LANGOŠ Úřad práce Přerov 
Ing. Vítězslav MOŤKA  Meopta-optika, s.r.o. 

Mgr. Romana POSPÍŠILOVÁ  Magistrát města Přerova 
Radovan RAŠŤÁK  Statutární město Přerov 

Ing. František SCHRÖPFER RPIC-Ekonomservis Přerov s.r.o. 
JUDr. Otakar ŠIŠKA  Stavební bytové družstvo Přerov 

Ing. František ŠPALEK  Agrární komora Přerov 
Václav ZATLOUKAL  Statutární město Přerov 

Bc. Jana ŽOUŽELKOVÁ  Magistrát města Přerova 
 

Sekretář 
 

Dagmar Vitoslavská Magistrát města Přerova 
 
 
Komise strategického rozvoje byla aktualizována na základě usnesení č. 722/22/5/2009  
z 22. zasedání Zastupitelstva města Přerova  konaného dne 22.6.2009. 
 
Uvedený seznam obsahuje všechny členy. 
 
Dokument vznikl za podpory EU v rámci projektu Partnerství pro  rozvoj kraje. 
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Pracovní skupiny pro jednotlivé oblasti 
 
 

Tvorba a rozvoj podnikatelského prostředí 
 

 
Mgr. Zdeněk Boháč Ing. Antonín Mlčoch, CSc. 
Ing. Miloslava Cibulcová Dagmar Přecechtělová 
Ing. Daniel Čada Ing. František Schröpfer 
Ing. Vladimír Dömisch Ing. Jaroslav Skopal 
Daniel Dostal Ing. Lubor Souček 
Ing. František Hudeček Ing. Jiří Ševčák 
Ing. Petr Jeřábek, MBA Ing. František Špalek 
Ing. Jiří Lajtoch Václav Zatloukal 

 
 

Dopravní a technická infrastruktura, životní prostředí 
 

 
JUDr. Ivan Barančík Ing. Marcela Novotná 
Ing. Pavel Gala Jiří Petráš 
Čestmír Hlavinka Radovan Rašťák 
Ing. Jiří Just Ing. Otakar Smejkal 
Ing. Libor Kanis Ing. Lubomír Štukavec 
Ing. Ivo Kestl Jindřich Valouch 
Ing. Martin Kučera Ing. Bohuslav Vrba 

 
 

 
Rozvoj lidských zdrojů a kvality života 

 
 
 

Eva Divinová Mgr. Šárka Krákorová-Pajůrková 
Mgr. Věra Dostálová Mgr. Josef Kulíšek 
Mgr. Elena Grambličková  PhDr. Jiří Lapáček 
Irena Hanzlová PhDr. Ivana Novotná 
Mgr. Petr Hrbek Ing. Jaroslav Pokrupa 
Ing. Jiří Churý Pavel Rákos 
Marta Jandová Edita Rozsívalová 
Ing. Eduard Klobouček MUDr. Vladimír Vosmanský 
Ing. Adolf Konvičný  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Strategický plán ekonomického a územního rozvoje statutárního města Přerova 2007-2013 
 

http://www.mu-prerov.cz/  (září 2010) Strana 83 (celkem 90) 

Složení týmu odborných konzultantů 
 
 
 

                                                        Vedoucí projektu  
 
 

Ing. Vladimír GELNAR  ARR, a.s.  
 
 

Členové týmu  
 
 

Ing. Jan BÁRTA  ARR, a.s. 
Mgr. Bc. Jan BENEŠ ARR, a.s. 

Ing. Zdeněk GRUSZKA  ARR, a.s. 
Mgr. Gabriela KALOČOVÁ  ARR, a.s. 

Ing. Daniel LANÁK  ARR, a.s. 
Ing. Jiří VOZŇÁK  ARR, a.s. 
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Seznam použitých zkratek 

 
BIOS stanice zájmových činností, středisko ekologické výchovy 
CR cestovní ruch 
ČD České dráhy 
ČOV čistírna odpadních vod 
ČR Česká republika 
EKOKOM  autorizovaná obalová společnost 
EU Evropská unie 
EVVO koncepce koncepce enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 
GIS geografický informační systém 
HK hospodářská komora 
ICT informační a komunikační technologie 
IDS integrovaný dopravní systém 

INCORD 
Integrated Concepts for Regional Development - ucelená koncepce pro 
regionální rozvoj 

InMP Informační místo pro podnikatele 

ISO normy systém řízení jakosti, Mezinárodní organizace pro normy  = International 
Organization for Standardization 

KHS Krajská hygienická stanice 
KT Přerov Kabelová televize Přerov 
KÚ krajský úřad 
KÚOK Krajský úřad Olomouckého kraje 
LCD monitor obrazovka vyrobená na bázi tekutých krystalů 
MD ČR Ministerstvo dopravy České republiky 
MHD městská hromadná doprava 

Místní agenda 21 

nástroj pro uplatnění principů udržitelného rozvoje na místní a regionální 
úrovni. Je to proces, který prostřednictvím zkvalitňování správy věcí 
veřejných, strategického plánování (řízení), zapojování veřejnosti a 
využívání všech dosažených poznatků o udržitelném rozvoji v jednotlivých 
oblastech zvyšuje kvalitu života ve všech jeho aspektech a směřuje k 
zodpovědnosti občanů za jejich životy i životy ostatních bytostí v prostoru 
a čase  

MMPr Magistrát města Přerova 
MP  Městská policie 
MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 
MPZ městská památková zóna 
MSP malé a střední podniky 
NNO nestátní neziskové organizace 

NUTS II 
územní statistická jednotka dle EU - region soudržnosti (zkratka z 
francouzského Nomenclature des Unites Territoriales Statistique, nebo 
anglického Nomenclature of Units for Territorial Statistics) 

OR  odbor rozvoje 

ORNIS 
Ornitologická stanice, součást Muzea Komenského v Přerově, středisko 
ekologické výchovy 
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OSVČ osoba samostatně výdělečně činná 
PČR Policie České republiky 
PPP public private partnership = veřejno-soukromé partnerství 
REM Regionální exportní místo CzechTrade 
ROP Regionální operační program 
RPIC regionální poradenské a informační centrum 
ŘSD Ředitelství silnic a dálnic 
SEV střediska ekologické výchovy 
SF strukturální fondy 
SMO Svaz měst a obcí 
SMP Služby města Přerova 
SOŠ střední odborná škola 
SŠ střední škola 
SWOT analýza analýza silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení 
SŽDC Správa železničních dopravních cest 
TKO tuhý komunální odpad 
TSMP Technické služby města Přerova 
ÚP úřad práce 
ÚPD územně plánovací dokumentace 
VaK Přerov Vodovody a kanalizace Přerov 
VOŠ vyšší odborná škola 
VŠ vysoká škola 
VŠLG Vysoká škola logistiky v Přerově 
ZPS změněná pracovní schopnost 
ZŠ základní škola 
ŽP životní prostředí 
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Koncepce města Přerova 
 
 

Oblast 1 – Tvorba a rozvoj podnikatelského prostředí 

Název koncepce 
Schváleno 

v orgánech města 
dne 

Schváleno usnesením č. 
Odbor 
MMPr 

Územní plán města 
Přerova  

ZM dne 21.9.2009 usnesení č. 801/25/2/2009 OR 

Pasport podnikatelských 
ploch vhodných pro 
průmyslovou zónu / 
plochu ve statutárním 
městě Přerově 
(zpracován 29. června 
2007, orgánům města 
nepředloženo ke 
schválení) 

- - OR 

 
 

Oblast 2  – Dopravní a technická infrastruktura, životní prostředí 

Název koncepce 
Schváleno 

v orgánech města 
dne 

Schváleno usnesením č. 
Odbor 
MMPr 

Územní plán města 
Přerova  

ZM dne 21.9.2009 usnesení č. 801/25/2/2009 OR 

Generel dopravy Přerov 
- 11/2004, aktualizovaný 
schváleným ÚP města 
Přerova 

- - OR 

Strategie dopravní 
obslužnosti města 
Přerova na období 2007-
2013 

ZM dne 4.2.2008 usnesení č. 265/12/5/2008 OR 

Plán oprav místních 
komunikací (Katalog 
komunikací) 

ZM dne 15.6.2005 usnesení č.448/21/6 OR 

Návrh sítě cyklistických 
tras a cyklostezek 
v Přerově – (zpracován 
4/2002, orgánům města 
nepředloženo ke 
schválení) 

- - OR 

Plán mobility  ZM dne 5.4.2006 usnesení č. 627/27/9/2006 OR 
Studie dopravy v klidu – 
(zpracováno v r. 1997, 
orgánům města 
nepředloženo ke 
schválení) 

- - OR 

Místní koncepce 
environmentálního 

ZM dne 14. 12. 2005 usnesení č.553/25/10/2005 ŽP 
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vzdělávání, výchovy a 
osvěty pro město Přerov 
na období 2006-2015 

Plán odpadového 
hospodářství města 
Přerova na období 2006-
2010 

ZM dne 16. 8. 2006 usnesení č.686/29/7/2006 ŽP 

Místní program ke 
zlepšení kvality ovzduší 
pro město Přerov 

ZM dne 16.8.2006 usnesení č.685/29/7/2006 ŽP 

Koncepce veřejných 
WC v Přerově 
(zpracováno v červnu 
2006, aktualizováno v r. 
2009, orgánům města 
nepředloženo ke 
schválení) 

- - OR 

Územní energetická 
koncepce Statutárního 
města Přerova   

ZM dne 28.4.2008 usnesení č. 324/14/6/2008 OR 

 
 
 
 

Oblast 3 – Rozvoj 
lidských zdrojů a 
kvality života 

   

Název koncepce 
Schváleno 

v orgánech města 
dne 

Schváleno usnesením č. 
Odbor 
MMPr 

Územní plán města 
Přerova  

ZM dne 21.9.2009 usnesení č. 801/25/2/2009 OR 

Koncepce dětských 
hřišť 

ZM dne 14.12.2005 usnesení č. 548/25/7/2005 OR 

Dlouhodobý plán 
rekonstrukce dětských 
hřišť v Přerově 

ZM dne 4.2.2008 usnesení č. 267/12/6/2008 OR 

Program regenerace 
panelového sídliště 
Přerov - Předmostí  

ZM dne 27. 11 2003 usnesení č. 175/9/5 OR 

Integrovaný plán 
rozvoje města  Přerov 
– Jih  

ZM dne 8.12.2008 usnesení č. 562/19/6/2008 OR 

Program regenerace a 
revitalizace zámku 
v Přerově - 6/2002  

ZM dne 13.6.2002 usnesení č. 506/29/2 OR 

Program regenerace a 
rozvoje městské části 
Přerov - Laguny  

ZM dne 11.4.2002 usnesení č.459/27/2 OR 

Projekty komplexního 
řešení revitalizací 

- - OR 
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hřbitovů – 
(zpracováno v 1- 
2/2002, orgánům 
města nepředloženo ke 
schválení) 
Program revitalizace 
městského hřbitova 
v Přerově, části „starý 
hřbitov“  

ZM dne 28.4.2008 usnesení č. 321/14/6/2008 OR 

Program regenerace 
školních hřišť při 
základních školách 
zřízených městem 
Přerovem (zpracováno 
3/2003) 

RM dne 13.11.2003 
Rada města vzala na 
vědomí doporučení 
komise realizovat 
rekonstrukce dle 

Programu 

usnesení č. 601/21/3 ŠMaT 

Koncepce města 
Přerova v oblasti 
školství, mládeže a 
tělovýchvy 2004 – 
2008  

ZM dne 17.6.2004 usnesení č. 277/14/6/2004 ŠMaT 

Koncepce města 
Přerova v oblasti 
školství, mládeže a 
tělovýchvy 2009-2012 

ZM dne 8.12.2008 usnesení č. 569/19/7/2008 ŠMaT 

Plán obnovy objektů 
škol a školských 
zařízení zřízených 
městem Přerov  pro 
období 2006 – 2010   

RM dne 1.3.2006 usnesení č.1974/65/5/2006 ŠMaT 

Program Soužití ve 
městě Přerově 

ZM dne 13.6.2002 usnesení č.496/29/1 SSaZ 

Komunitní plánování 
sociálních služeb 

ZM dne 19.2.2003 usnesení č. 36/3/8 B1 SSaZ 

Střednědobý plán 
rozvoje sociálních 
služeb ve městě 
Přerově pro období let 
2007 – 2010 

ZM dne 18. a 19.6. 
2007 

usnesení č. 132/6/8/2007 SSaZ 

Projekt Sociální 
asistence (pro období 
2006-2007) 

-  -  SSaZ 

Grantový program 
města Přerově 
v oblasti sociální a 
zdravotnictví – 
každoročně 
vyhlašován 

-  -  SSaZ 

Podpora terénní 
sociální práce – dle 
zákona č. 108/2006 
Sb.  

-  -  SSaZ 
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Městský program 
prevence kriminality  
2010 – každoročně 
schvalovaný 

ZM dne 8.2.2010 usnesení č. 941/28/7/2010 SSaZ 

Strategie prevence 
kriminality na léta  
2008 – 2011 – 
Městský program 
prevence kriminality 

ZM dne 10.12.2007 usnesení č.242/11/9/2007 SSaZ 

Koncepce bydlení   ZM dne 10.12. 2007 
usnesení č. 216/11/3/2007, 

bod F1 
SSaZ 

 
 
 

Průřezová priorita 
P.1 – Řízení a 
prezentace města 
Přerova 

   

Název koncepce 
Schváleno 

v orgánech města 
dne 

Schváleno usnesením č. 
Odbor 
MMPr 

Strategie rozvoje 
cestovního ruchu 
Přerovska na období 
2007 – 2013  

ZM dne 4.2.2008 usnesení č. 264/12/5/2008 KP 

 
 
Vysvělivky ke sloupci Odbor MMPr: 
 
MMPr – Magistrát města Přerova 
KP – Kancelář primátora 
OM – Odbor majetku 
OR – Odbor rozvoje 
ŠMaT – Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 
SSaZ – Odbor sociálních služeb a zdravotnictví 
 
 
 
 


