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Manažerský souhrn

Smyslem Strategie dopravní obslužnosti města Přerova na období 2007 až 2013 je:

 stanovit a odůvodnit cíle a priority rozvoje dopravní obslužnosti na území města 
a příměstských oblastí v kontextu dopravních politik a koncepcí Evropské unie a České 
republiky;

 doporučit postupy a časový harmonogram pro dosažení stanovených priorit a cílů na 
základě vyhodnocení různých alternativ technických řešení, financování a 
institucionálního a právního zajištění;

 popsat rizika doporučené strategie včetně způsobů jejich řízení/zmírňování 

 a navrhnout systém kontroly naplňování strategie a její aktualizace.

Východiskem pro návrhovou část Strategie byly potřeby Města v různých segmentech dopravy, 

analýza současného stavu a v neposlední řadě čtyři definované cíle:

 Cíl 1 – Snížení negativních efektů silniční dopravy ve městě Přerově a přilehlých 
oblastech

 Cíl 2 – Zajištění dostupnosti kvalitní dopravní infrastruktury jako předpokladu pro 
ekonomický rozvoj území a udržení významu města Přerova jako dopravní křižovatky

 Cíl 3 – Rozvoj veřejné hromadné dopravy

 Cíl 4 – Zajištění optimálních nákladů a financování v sektoru dopravy

Na jejich základě zpracovatelé určili opatření rozčleněné dle druhů dopravy. Jejich syntézou do tzv. 

„balíků opatření“ vznikly skupiny opatření, jejichž postupná realizace zajistí kvalitní dopravní systém 

na území statutárního města Přerova. 

 Balík opatření I – Efektivní organizace veřejné dopravy

 Balík opatření II – Atraktivní veřejná doprava

 Balík opatření III – Funkční a bezpečné komunikace

 Balík opatření IV – Cyklistická a pěší doprava

 Balík opatření V – Kvalitní technické služby  

Balíky opatření I a V jsou považovány za neinvestiční, čili realizace jednotlivých opatření v nich 

nebudou vyžadovat významné prostředky z rozpočtu Města. Jde o organizační změny v systému 

zabezpečení veřejné dopravy, resp. technických služeb, které povedou k úsporám oproti současnému 

stavu. Investiční povahu mají opatření II, III a IV. Opatření II a IV řeší ekologicky šetrnější způsoby 

dopravy. Obecně investice do těchto opatření mohou ve svém důsledku více přispět k trvale 

udržitelnému rozvoji něž investice do sítě pozemních komunikací. Tuto tezi si však nelze – za 

stávajících podmínek – vyložit tak, že lze utlumit investice do infrastruktury pro motorová vozidla. 

Investice do základního skeletu silniční sítě zajistí odvedení tranzitní dopravy mimo území města 

Přerova a pro vnitroměstskou dopravu zajistí funkční síť bez úzkých hrdel. Tím se vytvoří výhodnější 

předpoklady pro rozvoj bezmotorové a veřejné dopravy. 
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S balíky opatření nelze pracovat striktně individuálně, jejich propojenost je značná. Každý z nich sice 

řeší jednotlivé části dopravního systému, ten však bude fungovat efektivně pouze jako celek 

s příznivou bilancí v dělbě přepravní práce ve prospěch ekologicky šetrnějších způsobů dopravy. 

Realizací záměru, který spadá pod jeden balík, lze naplnit cíle pro balík opatření jiný (realizace 

přeložky silnice musí zahrnovat i řešení infrastruktury pro pěší a cyklisty). 

Vzhledem k tomu, že cílem strategie bylo mj. doporučit postupy a harmonogram na řešení problémů, 

byly sestaveny strategické scénáře, což jsou konkrétní návody na zajištění dopravní obslužnosti města. 

Podmínky pro jeho realizaci však mohou být různé (nedostatek financí, časový skluz přípravy, 

nekoncepční řešení), proto je představena trojice takových scénářů – pesimistický, realistický                       

a optimistický. Mnohá opatření, především z neinvestiční oblasti, jsou vůči scénářům průřezová –

jejich realizaci tak doporučujeme v každém případě. Pro realistický scénář, který byl vybrán jako 

preferovaný, byl zpracován akční plán realizace, který pro jednotlivé kroky určuje konkrétní časovou, 

finanční a personální náročnost.

Obrázek 1 - Stěžejní části dokumentu
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Úvod

Tento dokument stanovuje obsahovou strukturu Strategie dopravní obslužnosti města Přerova na 

období 2007 – 2013. U každé navržené kapitoly je uvedena její předpokládaná obsahová náplň, forma 

zpracování, způsob řešení, předběžné výsledky a další požadavky na součinnost objednatele. 

Dokument slouží jako podklad pro diskusi zhotovitele a objednatele.

V úvodu bude zodpovězena otázka „Proč statutární město Přerov zadalo zpracování strategie?“, 

vysvětlena a popsána struktura a způsob zpracování strategie, tzn. „Jak dokument číst, jak se v něm 

orientovat a jak spolu jednotlivé kapitoly souvisejí?

Struktura hlavních kapitol odráží následující postup zpracování strategie:

1. Strategický a koncepční rámec – rámec evropských, národních a regionálních politik,
koncepcí a metodik v oblasti dopravy a regionálního rozvoje.

2. Lokální kontext – územní, ekonomické, environmentální a sociální aspekty, současný stav 
zajištění dopravní obslužnosti (institucionálně, právně i finančně), budoucí rozvoj na území 
města a příměstských oblastí.

3. Vymezení okruhů potřeb – stanovení okruhů potřeb města v oblasti dopravní obslužnosti.

4. Stanovení vize a cílů – dle jednotlivých okruhů potřeb v oblasti dopravní obslužnosti.

5. Identifikace opatření – vymezení a vyhodnocení variant technických řešení, financování 
a institucionálního a právního zajištění.

6. Sestavení Balíků opatření na základě vyhodnocení jednotlivých Opatření a stavu jejich 
připravenosti

7. Stanovení priorit – tvorba a vyhodnocení různých scénářů realizace opatření (strategií).

8. Rozpracování plánu preferovaného scénáře (strategie) – plán úkolů, činností a odpovědností, 
včetně harmonogramu a rozpočtu jeho realizace.

9. Analýza rizik.

10. Tvorba systému řízení a kontroly naplňování strategie a její aktualizace
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Seznam užitých zkratek

AGC Evropská dohoda o hlavních železničních magistrálách
AGTC Evropská dohoda o nejdůležitějších trasách mezinárodní kombinované dopravy
AN Autobusové nádraží
CDV Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
CNG Stlačený zemní plyn
CWY Předpolí
ČD České dráhy
DKV Depo kolejových vozidel
DSP Dokumentace pro stavební povolení
DUR Dokumentace k územnímu řízení
EU Evropská unie
IAD Individuální automobilová doprava
IDS Integrovaný dopravní systém
IDSOK Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje
IS Informační systém
MHD Městská hromadná doprava
MK Místní komunikace
MMPr Magistrát města Přerova
MÚK Mimoúrovňová křižovatka
ODO Ostatní dopravní obslužnost
OP Operační program
PAD Příměstská autobusová doprava
PD Projektová dokumentace
PDS Prováděcí dokumentace staveb
ROP NUTS II Regionální operační program Střední Morava
RWY Vzletová a přistávací dráha
ŘSD Ředitelství silnic a dálnic
SDO Strategie dopravní obslužnosti města Přerova na období 2007 - 2013
SFDI Státní fond dopravní infrastruktury
SSOK Správa silnic Olomouckého kraje
THR Práh vzletové a přistávací dráhy
TKD Terminál kombinované dopravy
UIC-GC Průjezdný průřez C definovaný Mezinárodní železniční unií
VLC Veřejné logistické centrum
VOD Veřejná osobní doprava
ZDO Základní dopravní obslužnost
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1 Strategický a koncepční rámec

1.1 Úvod

Strategický a koncepční rámec pro zpracování Strategie dopravní obslužnosti města Přerova na období 

2007 až 2013 tvoří:

1. rozvojové strategie a plány

- Lisabonská a Göteborská strategie

- Strategie udržitelného rozvoje České republiky, Strategie hospodářského růstu 
a Strategie regionálního rozvoje České republiky pro léta 2007 – 2013, Státní politika 
životního prostředí České republiky 2004 – 2010 (SPŽP)

- Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje

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

- Územní plán sídelního útvaru Přerov

2. dopravní politiky a koncepce

- bílá kniha EU „Evropská dopravní politika do roku 2010 – čas rozhodnout“

- Dopravní politika České republiky pro léta 2005 – 2013 a její návazné strategické 
dokumenty Generální plán rozvoje dopravní infrastruktury a Strategie podpory dopravní 
obsluhy území

- Koncepce rozvoje silniční sítě na území Olomouckého kraje do roku 2010, s výhledem 
do roku 2013, Územní generel dopravy silnic II. a III. třídy na území Olomouckého kraje

- Generel dopravy města Přerova

- Koncepce cyklistické dopravy na území Olomouckého kraje

3. priority a cíle čerpání finančních prostředků z fondů EU dané:

- Národním strategickým referenčním rámcem a Národním rozvojovým programem 2007 
– 2013

- Operačními programy OP Doprava a ROP NUTS II Střední Morava

- Integrovaným akčním plánem rozvoje města Přerova pro období 2007 až 2010

4. veřejné rozpočty (státu, kraje a města) a jejich výhledy, včetně rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury na rok 2007

5. a metodické dokumenty, např. prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti silničních 
a dálničních či železničních staveb, metodika ke stanovení míry podpory z fondů EU u projektů 
OP Doprava vytvářejících příjmy, Průvodce analýzou nákladů a přínosů investičních projektů 
vydaný Evropskou komisí atp.

Při zpracování Strategie dopravní obslužnosti města Přerova na období 2007 až 2013 byly využity také 

další podklady poskytnuté Statutárním městem Přerov, Ředitelstvím silnic a dálnic, Správou 

železniční dopravní cesty aj. Jejich seznam je uveden v příloze č.1 této strategie.
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1.2 Rozvojové strategie a plány

Lisabonská strategie přijatá na jaře 2000 Evropskou radou na zasedání v portugalském hlavním 

městě je programem komplexní a radikální obnovy Evropské unie, jak v ekonomické, tak sociální                 

a ekologické oblasti. Byla formulována na celé desetiletí (do roku 2010) s cílem, aby se Společenství 

stalo vysoce konkurenceschopnou, dynamickou ekonomikou, opřenou o znalosti, schopnou 

udržitelného růstu, nabízející více a lepší pracovní místa a podporující větší sociální soudržnost.

Obsahuje rozsáhlý a vzájemně se podporující soubor opatření, která byla formulována tak, aby se na 

jedné straně zvýšila výkonnost Unie, na druhé straně však nikoli za cenu ohrožení sociální soudržnosti 

a znehodnocení životního prostředí.

Göteborgské zasedání Evropské rady v červnu 2001 rozšířilo lisabonskou strategii o novou dimenzi: 

o strategii udržitelného rozvoje obsahující jako jednu ze čtyř prioritních oblastí i Zajištění udržitelné 

dopravy. Tato priorita reaguje na narůstající objem dopravy spojené s hlukem a znečištěním 

a navrhuje preferovat využívání takových způsobů dopravy, které budou vstřícnější k životnímu 

prostředí. Tomu by mělo napomáhat plné započítávání všech sociálních a ekologických nákladů do 

cen dopravních služeb. Navrhuje, aby se těžiště dopravy přesunulo ze silniční dopravy na dopravu 

železniční a vodní a také na veřejnou osobní dopravu.

Cíle Lisabonské strategie reflektují národní strategie a politiky České republiky, zejména Strategie 

udržitelného rozvoje České republiky, Strategie hospodářského růstu České republiky 2005 – 2013                  

a Strategie regionálního rozvoje České republiky pro léta 2007 – 2013. 

Smyslem Strategie udržitelného rozvoje ČR (SUR ČR) z roku 2004 je zajistit udržitelný rozvoj 

České republiky formulací strategických a dílčích cílů a nástrojů, které co nejvíce omezí nerovnováhu 

mezi ekonomickým, environmentálním a sociálním pilířem udržitelnosti a zaručí co nejvyšší 

dosažitelnou kvalitu života pro současnou generaci a vytvoří předpoklady pro kvalitní život generací 

budoucích. Časový horizont strategie je rok 2014, některé úvahy a cíle však míří až do r. 2030 a dále. 

Strategie je konsenzuálním rámcem pro zpracování dalších materiálů koncepčního charakteru 

(sektorových politik či akčních programů). V oblasti dopravy je kladen důraz na zajištění kvalitní 

dopravní infrastruktury, kvalitní dopravní obsluhu území ČR, udržitelnou mobilitu osob a nákladů                 

a rozvoj ekologicky šetrných forem dopravy. 

Strategie hospodářského růstu České republiky 2005 – 2013 (SHR ČR) z roku 2005 rozpracovává 

SUR ČR v hospodářské oblasti se zohledněním cílů v dalších dvou pilířích udržitelného rozvoje                  

a zaměřuje se na pět prioritních oblastí, pilířů, na kterých stojí konkurenceschopnost české ekonomiky.

Jsou jimi Institucionální prostředí, Zdroje financování, Infrastruktura, Rozvoj lidských zdrojů –

vzdělávání a zaměstnanost a Výzkum, vývoj a inovace. V oblasti infrastruktury jsou jako hlavní úkoly 

strategií vnímány zajištění řádné údržby dopravní infrastruktury a vytvoření dopravních předpokladů 

pro rozvoj regionů. Za tímto účelem strategie doporučuje:

 urychlit a dokončit napojení všech krajů ČR na mezinárodní dálniční síť a vybranou železniční 

síť,

 dosáhnout významného pokroku v dopravním integrování měst a obcí obdobného 

hospodářského významu jako vyvažujícího protikladu k propojování periférií s centry,



Strategie dopravní obslužnosti města Přerova na období 2007-2013 Mott MacDonald a RARSM
Aktualizovaná verze Statutární město Přerov

S-9
239410 -  S-9 (124)

 dosáhnout významného pokroku v dopravním integrování měst a obcí do sociálně-

ekonomických aglomerací s co největším počtem obyvatel a co nejkratší dojezdovou 

vzdáleností na základě výstavby a modernizace páteřní kolejové infrastruktury,

 v rámci modernizace a rozvoje dopravní infrastruktury upřednostňovat trasy podporující vznik 

a rozvoj průmyslových zón a klastrů,

 a v rámci modernizace a rozvoje dopravní infrastruktury upřednostňovat projekty podporující 

rozvoj cestovního ruchu.  

V roce 2006 byla aktualizována Strategie regionálního rozvoje České republiky (SRR ČR) za

účelem implikace nových nařízení EU v oblasti politiky hospodářské a sociální soudržnosti pro období 

let 2007 - 2013. Aktualizace vychází ze SUR ČR a v ekonomické oblasti ze SHR ČR. V oblasti 

politiky soudržnosti navazuje SRR ČR na základní programové dokumenty na národní úrovni –

Národní rozvojový plán a Národní strategický referenční rámec. Prioritami strategie v oblasti 

infrastruktury je zajištění regionální a nadregionální dopravní dostupnosti a kvalitní regionální, 

meziregionální a nadregionální dopravní obslužnosti.

Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje tvoří rozvojovou strategii kraje, která

v návaznosti na Strategii regionálního rozvoje České republiky stanovuje rozvojové priority a opatření 

kraje pro nové programovací období 2007 – 2013. Hlavním cílem strategie rozvoje Olomouckého 

kraje je zvýšení ekonomické výkonnosti, a díky tomu zvýšení prosperity kraje. Nedílnou součástí tohoto 

cíle je zlepšení konkurenčního postavení kraje v rámci České republiky a střední Evropy. Cíle kraje 

v oblasti dopravy spočívají ve vytvoření nezbytných podmínek pro ekonomický a sociální rozvoj 

regionu prostřednictvím rozvoje dopravní infrastruktury a zajištění dostatečné dopravní obslužnosti 

kraje. Strategickým záměrem je výrazné zlepšení propojení jádrových center metropolitní oblasti kraje

(Olomouc – Prostějov – Přerov), aby:

 zde vznikl jednotný hospodářský prostor s jednotným pracovním trhem,

 zlepšila se spojení nemetropolitních území s metropolitní oblastí, a tím také propojení na 

příhraniční oblasti jako příležitost pro rozvoj ekonomické spolupráce a

 došlo ke zlepšení dopravní obslužnosti přímo v rámci venkovských oblastí, a tedy 

mikroregionální dostupnosti pracovních příležitostí, služeb apod.

Strategický plán ekonomického a územního rozvoje statutárního města Přerova 2007-2013 
formuluje jasnou vizi 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."  

Plán dále stanovuje obecné (globální) rozvojové cíle města:

 Dále rozvíjet tradiční obory vytvářející ekonomický potenciál města a účelně na ně navázat 

rozvoj nových oborů založených zejména na inovačních technologiích a informatice.
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 Podporovat budování dopravní infrastruktury a logistického centra ve spádovém regionu při 

respektování atributů udržitelného rozvoje.

 Podporovat klíčové služby rozvoje člověka zaměřené zejména na celoživotní učení 

a zlepšování kvality jeho života.

 Udržet významné postavení statutárního města Přerova v rámci Olomouckého kraje.

Dále vymezuje strategie a opatření pro čtyři oblasti:

 tvorba a rozvoj podnikatelského prostředí,

 dopravní a technická infrastruktura, životní prostředí,

 rozvoj lidských zdrojů a kvality života,

 řízení a prezentace města Přerova.

Z hlediska dopravní infrastruktury se jedná zejména o vizi:

Posílení významu města jako logistického centra kraje. Za nezbytnou podmínku úspěšného rozvoje 
statutární město Přerov považuje napojení na páteřní celostátní a evropskou dopravní síť, a to jak 
v oblasti železniční, silniční, tak i letecké dopravy.

Schválený Územní plán sídelního útvaru Přerov je základním nástrojem pro řízení a usměrňování 

prostorového rozvoje obce a řeší funkční využití ploch. V současné době probíhá jeho aktualizace, 

která bude dokončena do konce kalendářního roku. Strategie dopravní obslužnosti města Přerova bude 

respektovat a vycházet z územního plánu a může doporučit některé jeho změny. Důležitost oblasti 

dopravy je v plánu zdůrazněna, neboť jako určující prvek celkové urbanistické koncepce sídla je 

chápána dopravní kostra, která zásadním způsobem ovlivňuje členění sídla, propojení jeho 

jednotlivých částí a funkčních ploch a napojení na vyšší dopravní síť.

1.3 Dopravní politiky a koncepce

Další rámec pro zpracování SDOMP je obsažen v dopravních politikách a koncepcích, které 

podrobněji rozpracovávají priority a cíle rozvojových strategií a plánů pro oblast dopravy na evropské, 

národní, regionální a lokální úrovni. 

Základní celoevropský dokument představuje Bílá kniha „Evropská dopravní politika do roku 

2010 – čas rozhodnout“ z roku 2001, která reaguje na negativní dopady dopravy z celoevropského 

hlediska, poukazuje na nevyvážený rozvoj jednotlivých druhů dopravy, problémy způsobené růstem 

přepravních výkonů a potřebu integrace dopravy z hlediska trvale udržitelného rozvoje. Politika 

stanoví opatření, která se promítají do dopravních politik jednotlivých členských států a regionů. Jedná 

se především o znovuoživení druhů dopravy přátelštějších k životnímu prostředí a jejich spolupráci 

(intermodalitu) se silniční dopravou, zajištění kvalitní evropské infrastruktury prostřednictvím rozvoje 

trans-evropských dopravních sítí, důraz na bezpečnost, uživatele, kvalitní veřejnou dopravu a vývoj 

a využití nových „čistších“ technologií v dopravě.
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Dopravní politika České republiky pro léta 2005 – 2013 (DP ČR) stanovuje hlavní národní směry

vývoje sektoru dopravy ve střednědobém horizontu v kontextu evropské dopravní politiky. Deklaruje, 

co stát a jeho exekutiva v oblasti dopravy musí učinit na základě mezinárodních závazků, co chce 

učinit z pohledu společenských potřeb a může učinit s ohledem na finanční možnosti. Jednotlivá 

opatření definovaná DP ČR jsou rozpracována v návazných strategických dokumentech, kterými jsou 

Generální plán rozvoje dopravní infrastruktury a Strategie podpory dopravní obsluhy území.

Globálním cílem dopravní politiky ČR je vytvořit podmínky pro zajištění kvalitní dopravy zaměřené na 
její ekonomické, sociální a ekologické dopady v rámci principů udržitelného rozvoje a položit reálné 
základy pro nastartování změn proporcí mezi jednotlivými druhy dopravy.

Specifické cíle dopravní politiky jsou členěny do pěti priorit:

1. dosažení vhodné dělby přepravní práce mezi druhy dopravy zajištěním rovných podmínek 

na dopravním trhu,

2. zajištění kvalitní dopravní infrastruktury,

3. zajištění financování v sektoru dopravy,

4. zlepšování vnitřní a vnější bezpečnosti dopravy,

5. podpora rozvoje dopravy v regionech.

Na úrovni Olomouckého kraje byla v roce 2006 zpracována Koncepce rozvoje silniční sítě na území 

Olomouckého kraje do roku 2010, s výhledem do roku 2013, která vychází z Programu rozvoje 

územního obvodu Olomouckého kraje, schváleného územně plánovacího podkladu a Územního 

generelu dopravy silnic II. a III. třídy na území Olomouckého kraje a stanoví na základě 

charakteristiky řešeného území a vyhodnocení stavu silniční sítě záměry rozvoje silnic II. a III. třídy, 

včetně rekonstrukcí mostů a přejezdů, a jejich předpokládaný harmonogram realizace.

Generel dopravy města Přerova – komunikační síť z roku 2004 prohlubuje, upřesňuje a rozvíjí 

dosavadní řešení dopravy, které je převzato územním plánem. 

Koordinace rozvoje cyklistické dopravy na území Olomouckého kraje a jeho sladění se státní 

(národní) a evropskou koncepcí je předmětem Územní studie rozvoje cyklistické dopravy v

Olomouckém kraji. Cílem koncepce je prověření a doplnění sítě mezinárodních, dálkových, 

regionálních a nadregionálních cyklotras na uvedeném území s napojením na trasy sousedních krajů 

a na trasy na polské straně. Neméně významnou částí je také zlepšení kvality tras a jejich okolí, 

zejména ve vazbě na podporu vhodného podnikání v dané oblasti. V nevyhovujících úsecích 

(problémových místech) především zvýšení bezpečnosti.

1.4 Priority a cíle čerpání finančních prostředků z fondů EU

Národní strategický referenční rámec (NSRR) zpracovává každá členská země EU. Je to základní 

programový a strategický dokument obsahující priority a opatření, na které by členská země chtěla 

v daném programovacím období využít finanční prostředky ze strukturálních fondů EU a Fondu 

soudržnosti. Je v něm také popsán celkový mechanismus a struktura čerpání fondů EU včetně popisu 

jednotlivých operačních programů. 



Strategie dopravní obslužnosti města Přerova na období 2007-2013 Mott MacDonald a RARSM
Aktualizovaná verze Statutární město Přerov

S-12
239410 -  S-12 (124)

Výchozím dokumentem pro zpracování NSRR je v České republice Národní rozvojový plán 2007 –

2013, který vyhodnocuje stav a vývoj země v hospodářské, sociální a politické oblasti a její ambice                   

a cíle v následujících letech. Národní rozvojový plán ČR 2007 – 2013 vychází z textů nařízení ke 

strukturálním fondům a Fondu soudržnosti, jeho strategie se opírá o klíčové evropské (Strategické 

obecné zásady Společenství) i domácí (SUR ČR, SHR ČR, SRR ČR a další platné resortní a regionální 

strategie) strategické dokumenty. Zajišťuje návaznost Strategických obecných zásad Společenství                     

a národních strategických dokumentů.

Operační program Doprava a Regionální operační program NUTS II Střední Morava tvoří 

operační programy, z nichž mohou být čerpány zdroje z evropských fondů pro projekty na území 

města Přerova naplňující priority a cíle v oblasti dopravy. NSRR byl Evropskou komisí schválen dne 

27. 7. 2007, operační programy jsou ještě předmětem jednání a čekají na své schválení.

1.5 Veřejné rozpočty

Schválené veřejné rozpočty a jejich výhledy tvoří finanční rámec SDOMP. Jedná se o státní rozpočet, 

rozpočty kraje, města a obcí. Součástí státního rozpočtu je i rozpočet Státního fondu dopravní 

infrastruktury (SFDI), jehož účelem je zabezpečit financování rozvoje, výstavby, údržby 

a modernizaci silnic a dálnic, vnitrozemských vodních cest a železničních dopravních cest. Jedná se 

o nejvýznamnější zdroj financování v oblasti dopravy v České republice. Rozpočet SFDI na příslušný 

rok včetně jeho střednědobého výhledu je schvalován společně se státním rozpočtem Poslaneckou

sněmovnou Parlamentu ČR.

1.6 Metodické dokumenty

Koncepční rámec SDOMP představují metodické dokumenty pro hodnocení efektivnosti projektů 

v oblasti dopravní infrastruktury a ve vztahu k čerpání finančních prostředků z fondů EU. Jedná se 

zejména o:

 prováděcí pokyny Ministerstva dopravy ČR pro hodnocení efektivnosti silničních a dálničních 

staveb v investičních záměrech,

 prováděcí pokyny Ministerstva dopravy ČR pro hodnocení efektivnosti železničních staveb,

 prováděcí pokyny Ministerstva dopravy ČR pro hodnocení efektivnosti investic na vodních 

cestách,

 průvodce Evropské komise analýzou nákladů a přínosů investičních projektů,

 metodiku ke stanovení míry podpory z fondů EU u projektů OP Doprava vytvářejících příjmy 

aj.
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2 Lokální kontext

2.1 Region

Statutární město Přerov leží na střední Moravě v blízkosti zaústění Moravské brány do 

Hornomoravského úvalu, 22 km jihovýchodně od Olomouce v nadmořské výšce přibližně 210 m nad 

mořem. Tímto územím probíhá hranice mezi Českým masivem a Karpatskou soustavou, kterou tvoří 

pásmo nížin. Okres Přerov tvoří společně s okresy Šumperk, Olomouc, Jeseník a Prostějov 

Olomoucký kraj. Přerov společně s krajskou metropolí Olomoucí a padesátitisícovým městem 

Prostějov vytváří aglomerovaný celek s významným rozvojovým potenciálem zejména v oblasti 

průmyslu, ovšem kvalitní dopravní napojení má z těchto měst pouze Olomouc a Prostějov.

Samotný vznik Přerova souvisí se stavbou strážní tvrze na skalnatém kopci nad brodem přes Bečvu, 

kudy procházela stará obchodní cesta spojující Pobaltí s Podunajím. Řeka Bečva tvoří společně se 

železnicí hlavní bariéry v urbanistické struktuře města. Ty pak předurčovaly vývoj komunikační 

sítě a jednotlivých oblastí města. V současné době je omezené množství mostních objektů na křížení 

silnic s železnicí a řekou, navíc většinou s neodpovídajícími technickými parametry, limitujícím 

faktorem pro dopravní propustnost města. Na levém břehu Bečvy leží městské části Přerov-město, 

Kozlovice, Újezdec, oddělené tratí i Lověšice, Henčlov, na pravém břehu a za tratí pak Předmostí, 

Dluhonice, Čekyně, Vinary, Lýsky, Popovice, Žeravice a Penčice. Na historické jádro města navazuje 

především postupná výstavba městského centra směrem k nádraží a hlavní průmyslová zóna se 

strojírenstvím a chemií, situovaná na obou březích v jihozápadním sektoru města. Panelová sídliště se 

nachází v Předmostí, v úrovni ulice Velká Dlážka severně od řeky, v oblasti ulice Kozlovská a mezi 

ulicemi Komenského a Denisova / Ztracená. Jižně od této lokality se nachází čtvrť rodinných domů. 

Cihlové byty se nacházejí především v centrální části města. Lokalitu s dominací bytů sociálně a 

ekonomicky slabých občanů lze nalézt v blízkosti vlakového nádraží. Rozvojové plochy pro bydlení 

dle aktuálně zpracovávaného územního plánu se nachází pro nižší zástavbu v místních částech Vinary, 

Čekyně, Žeravice, Popovice, Dluhonice, Henčlov a pro vyšší zástavbu v Předmostí, Újezdci a zejména 

v jihovýchodní lokalitě od centra. 

Přerov je přirozeným centrem rozsáhlého spádového území dalších 58 obcí, pro které je pracovním                   

a administrativním střediskem. Se svým zázemím (jedná se prakticky o celé území bývalého okresu) 

pak vytváří region s přibližně 135 tis. obyvateli. V podstatě od druhé poloviny 19. století vykazuje 

Přerov plynulý růst obyvatelstva i ekonomiky. Je to především důsledek napojení města na železniční 

dráhu v roce 1841. Poslední zásadní změny ve vývoji obyvatelstva proběhly v šedesátých až 

osmdesátých letech 20. století, kdy probíhala výstavba rozsáhlých sídlišť. Od počátku devadesátých let 

počet trvale žijících osob v Přerově mírně klesá. Nejvíce ubývalo obyvatel v jádrech měst, zatímco 

obce v jejich zázemí zaznamenaly většinou přírůstek obyvatel. 

Současná skladba průmyslové základny Přerova je příznivá z hlediska jejích odvětví a existence 

několika velkých prosperujících podniků. Je zaměřena na strojírenství, chemii, elektrotechniku                    

a optiku a na doplňující textilní, potravinářský a lehký průmysl. Některé areály průmyslové výroby 

jsou situovány přímo v centru města (Kazeto – ul. Husova, Pivovar Zubr – ul. Komenského).
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K významným průmyslovým podnikům patří v jednotlivých oblastech tyto společnosti:

 strojírenství – PSP Engineering a.s., Montáže Přerov a.s.,

 chemický průmysl – PRECHEZA a.s. Přerov, PRECOLOR a.s., KEMIFLOC a.s., ZOMAplast 

s.r.o.,

 optický průmysl – skupina společností Meopta, Olympus Service Facility Czech, s.r.o.,

 doprava a spoje – České dráhy, a.s., Veolia Transport Morava a.s.,  SAD Trnava, a.s.

 kožedělný průmysl – Kazeto spol. s r.o. 

Největším zaměstnavatelem je společnost Meopta - optika, s.r.o. s více než dvěma tisíci zaměstnanci. 

Do kategorie podniků zaměstnávajících více než 1000 zaměstnanců se řadí dále firma Kazeto                 

spol. s r.o., konkrétní údaj kolísá v závislosti na množství zpracovávaných zakázek. 

Na území města se nachází velké množství průmyslových areálů, které jsou z velké části využity. 

Výjimkou jsou některé staré administrativní budovy a průmyslový objekt v areálu elektrárny.

Se špatnou dopravní situací v Přerově ale také souvisí malý podíl zahraničních investic. Jen jedna                  

z realizovaných investic v minulých letech je spojena se vstupem zahraničního investora (Olympus). 

Malý je podíl firem s pokrokovými high-tech technologiemi. Také chybí přímá podpora začínajících 

firem, například ve formě podnikatelského inkubátoru. K budoucímu rozvoji města by kromě zlepšené 

dopravní dostupnosti mohlo přispět budování zamýšlených průmyslových zón.

Pro umístění nových ploch pro průmyslovou výrobu se nejlépe dle studie Pasport podnikatelských 

ploch vhodných pro průmyslovou zónu / plochu ve statutárním městě Přerově, zpracované společností 

EC Consulting, a.s. v roce 2007, jeví jižní a západní část města. Důvodem je skutečnost, že již dnes 

jsou zde areály významných podniků působících ve městě (např. Precheza, Dalkia, Strojírny)                         

a výhledově k těmto areálům bude lépe zajištěno připojení k dálnici D1 mimo vnitřní území Přerova. 
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Obrázek 3 - Územní plán města Přerova schválený zastupitelstvem města v září 2009

2.2 Stav dopravní infrastruktury a její správa a rozvoj

V sídelním území města Přerova je posuzován stav dopravní infrastruktury dle jednotlivých

zastoupených druhů dopravy, tj. dopravy silniční, železniční, letecké, cyklistické a pěší, veřejné 

hromadné dopravy a nákladní (kombinované) dopravy. 

Konkrétněji se jedná o následující prvky dopravní infrastruktury:

 Dálnice a silnice I. třídy včetně rychlostních silnic ve vlastnictví státu,

 Silnice II. a III. třídy ve vlastnictví Olomouckého kraje,

 Místní komunikace ve vlastnictví města Přerova,

 Celostátní a regionální dráhy ve vlastnictví státu,

 Letiště Přerov ve vlastnictví státu (právo hospodaření s majetkem má ministerstvo obrany),

 Cyklistické komunikace ve vlastnictví města Přerova,

 Chodníky, stezky pro chodce a pěší zóny ve vlastnictví města Přerova,
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 Autobusová a vlaková nádraží a zastávky ve vlastnictví města Přerova a Českých drah,

 Kontejnerový terminál ve vlastnictví ČSKD-INTRANS a.s.

2.2.1 Pozemní komunikace

Hodnocení stavu pozemních komunikací vychází z Katalogu komunikací, který byl sestaven jako 

podklad pro určení priorit pořadí oprav komunikací na území města a obcí administrativně 

přičleněných k městu. Hodnocení kvality komunikací prováděli techničtí pracovníci Technických 

služeb v období září – listopad 2004.

Kvalita státních, krajských a místních komunikací a také parkovacích ploch byla hodnocena třemi 

stupni: dobrý stav, uspokojivý stav a špatný stav (vyžaduje frézování nebo rekonstrukci). Je nutné 

přihlédnout k faktu, že hodnocení je z roku 2004 a obzvláště na frekventovaných, a díky vysokým 

zátěžím značně namáhaných, silnicích by byl tento stav v současnosti shledán horším.

TP87 stanovují druh a rozsah poruch, pro které se stanovuje:

Běžná údržba – soubor technologií zaměřených na obrusnou vrstvu vozovky k odstranění lokálních 

poruch a/nebo k omezení jejich vývoje.

Údržba – soubor technologií zaměřených k odstranění a/nebo omezení vývoje poruch povrchu 

vozovky prováděná v souvislé ploše, zpravidla cyklicky. 

Oprava – je soubor technologií k odstranění poruch nejméně obrusné vrstvy vozovky výměnou 

obrusné vrtsvy nebo krytu, zesílením a/nebo recyklací.

Rekonstrukce – je soubor technologií, kterými se nahrazují konstrukční vrstvy stávající vozovky 

vrstvami novými (eventuálně recyklovanými) včetně případné úpravy podloží. 
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Obrázek 4 - Mapa sítě stávajících a plánovaných silnic a dálnic (Zdroj: ŘSD)

Dálnice, rychlostní silnice a silnice I. třídy

V oblasti posuzované v rámci této strategie se v současné době nenachází žádná pozemní 

komunikace kategorie dálnice a rychlostní komunikace. Hlavní tahy, které prochází posuzovanou 

oblastí, tvoří silnice I/55 (Olomouc, Přerov, Uherské Hradiště, Břeclav) a I/47 (Ostrava, Lipník nad 

Bečvou, Přerov, Hulín, Kroměříž, Vyškov). Oba tyto tahy jsou páteřním spojením mezi Zlínem na jihu 

a Olomoucí a Ostravou na severu. Rozvoj a správa dálnic a silnic I. třídy spadá do kompetence 

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (ŘSD). Na katastrálních územích města Přerov je 13,03 

kilometrů silnic I. třídy. 

Na jejich celkovou opravu je potřeba investice ve výši 13 036,1 tis. Kč.

Silnice II. a III. třídy

Síť silnic II. třídy tvoří celkem tři komunikace:

 II/150, spojující Valašské Meziříčí přes Přerov s Prostějovem.
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 II/434 (Prostějov – Přerov – Lipník nad Bečvou), vedoucí z Přerova směrem na sever 

paralelně s I/47 a I/55. Tato trasa je, v kombinaci se silnicemi III. třídy, v současné době více 

využívána s negativními důsledky pro Kozlovice, Grymov, které leží na této komunikaci, a to 

z důvodu vyčerpání kapacity světelně řízené křižovatky silnic I/55 a I/47 u Předmostí.

 II/436 (Kojetín – Přerov – Doloplazy – rychlostní komunikace R35), tvoří část průtahu 

městem - ulice Velké Novosady, most Legií a  ulice Tržní (čtyřpruhová sběrná komunikace) a 

ulice Polní (součást zpracované aktualizace DÚR I/55 - MÚK Předmostí).

Silnice III. třídy tvoří silnice III/0555, III/0557, III/01857, III/4361, III/4364, III/4365, III/4367, 

III/04720, III/04721, III/04723 a III/04724. 

Celková délka silnic II. a III. třídy na území města Přerova a jeho místních částí činí 24,33km.

Na jejich celkovou opravu je potřeba investice ve výši 35 828 tis. Kč.

Místní komunikace 

Místní komunikace města Přerova zahrnují silniční síť o celkové délce 88,50 kilometrů. Plánované 

investice do jejich oprav pak činí nejvyšší položku z celkového rozpočtu města na opravy komunikací 

ve výši 239 557 tis. Kč.

Síť místních komunikací zahrnuje i komunikace, které jsou poměrně hodně zatížené (ulice 

nábř. E. Beneše, Denisova, část ulice Gen. Štefánika). 

Parkovací plochy

Typy parkovacích ploch zahrnují odstavné plochy, veřejná parkoviště a neveřejná parkoviště.                     

Veřejná parkoviště jsou situována:

 v centru nového města – ulice Čechova, Šířava, Petřivalského, Kozlovská, ulice Komenského 

– využíváno především obyvateli a lidmi mířícími za prací

 v historické části města – u Tyršova mostu a u mostu Míru – využíváno především obyvateli 

a návštěvníky historické části města a centra

 v sídlištích – ulice Velká Dlažka, Seifertova, U Výstaviště, Dr. M. Horákové – využíváno 

obyvateli obytných zón

Ostatní parkovací plochy jsou pak klasifikovány jako odstavné plochy nebo neveřejná parkoviště.

Z tabulek uvedených v Katalogu komunikací vyplývá, že k opravě je určena parkovací plocha                       

o rozloze 38 915 m2 z celkové plochy 161 025 m2. 

Tato investice bude vyžadovat náklady ve výši 41 592 tis. Kč.

V následující tabulce a grafu jsou vyjádřeny technické stavy jednotlivých druhů komunikací.
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Tabulka 1 - Technická kvalita komunikací
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Souhrnně lze konstatovat, že nejhůře byly hodnoceny komunikace místní, kterých je ve stavu 

nevyžadujících opravu (frézování nebo rekonstrukce) přes 40%. V technickém stavu hodnoceném jako 

nejlepší byly shledány silnice I. třídy, kde ve stavu nevyžadující opravu (frézování nebo 

rekonstrukce) je kolem 95% z celkového množství povrchu. 

Potřeba financí na uvedení místních komunikací a stávajících parkovacích ploch do vyhovujícího 

stavu činí 281 mil Kč.

2.2.2 Železnice

Železniční provoz v Přerově byl zahájen 1. září 1841, kdy byla otevřena trať od Uherského Hradiště. 

Ještě v průběhu téhož měsíce bylo zprovozněno železniční spojení s Olomoucí a nakonec o 6 let 

později i s Bohumínem. V této době měl již Přerov železniční spojení s Prahou – přes Olomouc. Byť 

byly původně tyto dráhy stavěny zejména pro dálkovou dopravu (spojení Vídně s Prahou, Krakowem 

a Berlínem), přinesly významný hospodářský rozmach oblastem, kudy procházely. 30. srpna 1869 byl 

zahájen provoz na nově vybudované trati Brno – Přerov, což si vyžádalo i přestavbu břeclavského 

zhlaví v Přerově. Z Přerova se stal významný železniční uzel.

Po první světové válce poklesly objemy přepravy na hlavních tazích a modernizace jednotlivých částí 

železniční sítě se stala cílem strategických rozhodnutí (prioritou byl tah východ – západ). Za první 

republiky byla vystavěna tzv. Dluhonická spojka (tedy spojnice trati od Ostravy a trati na Olomouc 

mimo Přerov) a byly zvoukolejněny tratě na Břeclav a na Olomouc. Od 50. let minulého století se 

začalo s elektrifikací tratí procházejících přes železniční uzel Přerov stejnosměrnou trakční 

soustavou.

I přesto, že železniční doprava hrála ve druhé polovině 20. století významnou roli na dopravním trhu 

v tehdejším Československu (později České republice), je nutné konstatovat, že byla investičně velmi 

podfinancována. Tehdejší Československé státní dráhy (ČSD) a pozdější České dráhy, státní 

organizace (ČD) se staly částečně nástrojem sociální politiky státu, aniž by jim byly poskytovány 

adekvátní finanční prostředky.

Se změnou politických poměrů v Československu a navázání užší spolupráce v oblasti plánování 

dopravní infrastruktury se zahraničními zeměmi přistoupila naše republika k dohodám definujícím 

koncepci hlavních mezinárodních koridorů všech druhů doprav - TEN-T (Trans-European Transport 

Networks). Aby Česká republika neztratila přirozenou výhodu plynoucí z geografické polohy země              

a tím i možnost hrát významnou roli v mezinárodní dopravě, byla v oblasti železniční dopravy vládou 

odsouhlasena tzv. Modernizace vybrané železniční sítě, která zahrnuje čtyři tzv. národní koridory. 

Většina těchto tratí je součástí IV. a větve VI. panevropského koridoru. 

Železničního uzlu Přerov se týká modernizace II. a III. národního koridoru. Modernizace II. 

národního koridoru (Břeclav – Přerov – Ostrava – Bohumín – Petrovice u Karviné) byla v okolí uzlu 

Přerov dokončena závěrem roku 2002. Modernizace III. národního koridoru (nazýván jako spojovací 

větev I. a II. koridoru) byla v úseku Přerov – Olomouc dokončena počátkem roku 2007.

Cílem modernizací těchto vybraných tratí je zkrácení jízdních dob, snížení nákladů na údržbu                     

a negativních vlivů na životní prostředí, zvýšení bezpečnosti provozu, zlepšení prostorové 

průchodnosti, peronizace stanic a modernizace technologického vybavení tratí zvyšující bezpečnost 

dopravy a úroveň řízení provozu. Modernizace probíhá na traťovou rychlost zpravidla 160 km/h, 

gabarit dle ložné míry UIC-GC a třídu traťového zatížení D4 UIC (nápravový tlak 22,5 t).
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Obrázek 6 - Trasování panevropských koridorů v České republice

Modernizace (včetně zdvoukolejnění) trati Brno – Přerov se v současné době připravuje – trať je také 

zařazena mezi ostatní evropské prioritní projekty. Investorem modernizací jsou Stavební správy, 

jednotky patřící pod Správu železniční dopravní cesty, státní organizaci (SŽDC, s.o.). Ta je jednou 

z nástupnických organizací společnosti České dráhy, státní organizace (ČD, s.o.), která zanikla 

k 31.12.2002 přijetím zákona č. 77/2002 Sb. SŽDC, s.o. plní funkci vlastníka dráhy, mezi jehož 

základní povinnosti patří zajistit provozuschopnost, modernizaci a rozvoj infrastruktury ve vlastnictví 

státu.

Koncepce Modernizace vybrané železniční sítě byla, vzhledem k velmi vysoké finanční a technické 

náročnosti a jistým provozním komplikacím, navržena tak, že z ní byly vyčleněny velké železniční 

uzly. Železniční uzel Přerov byl tímto rozhodnutím poznamenán poměrně zásadně, protože 

modernizované úseky nekončí a nezačínají na hranici železniční stanice, jako je tomu u většiny 

ostatních uzlů, ale směrem od Olomouce a Ostravy končí ještě před místy, kde jsou tratě vzájemně 

propojeny Dluhonickou spojkou. Směrem od Břeclavi potom byl v rámci II. národního koridoru 

modernizován úsek po výhybky umožňující odbočení do areálu překladiště kombinované dopravy 

společnosti ČSKD Intrans. Úseky, které byly z realizované modernizace národních koridorů vyjmuty, 

jsou uvedeny v tabulce.

Technický stav železničního svršku je na hranici životnosti, což platí i o zabezpečovacím zařízení                  

a trakčním vedení. Na mnoha místech nejsou dodrženy normové parametry (osová vzdálenost kolejí 

ve stanici, rychlost v dopravních kolejích, šířka jazykových nástupišť, vzájemná vzdálenost 

výhybkových konstrukcí).
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Tabulka 2 - Traťové úseky vyjmuté z modernizací národních koridorů

název objektu trať
staničení 

od [km]

staničení 

do [km]
délka [km]

žst. Přerov Přerov – Olomouc

179,880

184,272

4,392
Břeclav – Petrovice u Karviné 184,211

Přerov – Prosenice Břeclav – Petrovice u Karviné 184,211 187,690 3,479

Přerov – Dluhonice Přerov – Olomouc 184,272 185,746 1,474

výhybna Dluhonice Přerov – Olomouc 185,746 188,083 2,337

Dluhonice – Prosenice Dluhonická spojka 1,027 5,117 4,090

CELKEM --- --- --- 15,772

Ve stávajícím stavu kolejiště v žst. Přerov nejsou dodrženy následující parametry: 

1. osová vzdálenost kolejí ve stanici min. 4,75 m 

- v osobním nádraží mezi kolejemi č.1 a 2 je 4,60 m, 

- mezi kolejemi č.6 a 8 je 4,65 m, 

- mezi kolejemi č.20 a 22 je 4,60 m 

- v přednádraží mezi kolejemi č.101 a 102 je 4,00 m, včetně úseků, v nichž jsou 

vloženy   kolejové spojky                                                                                                                           

2. rychlost v dopravních kolejích 50 km.h-1, poloměr min. 300 m 

- nevyhovují křižovatkové výhybky

- nevyhovuje severní zhlaví pravého přednádraží

3. šířka jazykových nástupišť min. 3,30 m 

- nevyhovují nástupiště u kolejí č.4b, 10b, 18

4. vzájemná vzdálenost výhybkových konstrukcí – požadavky na mezipřímé mezi výhybkami 

pro vložení dlouhých betonových pražců.

Zásah do složitých zhlaví osobního nádraží by vedl k jejich komplexní rekonstrukci, která se při 

úpravě nepředpisových osových vzdáleností a šířek nástupišť rozšíří i do kolejí osobního nádraží. 

Průjezd osobním nádražím žst. Přerov je z důvodu nepříznivých směrových poměrů možný pouze 

rychlostí 40 km.h-1, což platí i pro příjezd k nástupním hranám.

Most v km 182,747  (Mádrův podjezd)

Stávající silniční propojení Štefánikovy a Kojetínské ulice je vedeno pod železniční tratí. V místě 

křížení je situován železniční jednootvorový železniční most, který převádí 8 kolejí stanice Přerov, 

včetně kolejových spojek přes silnici s jednostranným chodníkem. Nosnou konstrukci tvoří pod všemi 

kolejemi prostě uložená, desková železobetonová nosná konstrukce se zabetonovanými ocelovými 

nosníky. Opěry mostu jsou z kamenného zdiva. Pod mostním objektem téměř trvale stojí voda zřejmě 

v důsledku průsaků z podloží a dále průsakem vody z rubu opěr. Podjezdná výška je 2,7 m.

Lávka  v km 182,380

Lávku pro pěší do Dílny pro opravy vozidel tvoří ocelové hlavní nosníky v osové vzdálenosti 1,90 m. 

Plnostěnné nosníky jsou uloženy na příhradových prostorových a rovinných podpěrách a tvoří nosník 

o 6-ti polích s vloženými klouby. Celá konstrukce je ve velmi špatném technickém stavu. Prakticky 

není využívána.
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Podchod v km 183,450

Stávající nosnou konstrukci podchodu tvoří železobetonové desky a zabetonované nosníky. Světlá 

šířka podchodu je 5,0 m, výška 2,35 m. Nad výstupy u nástupišť jsou nosné konstrukce 

železobetonové desky. Nad celým podchodem je nedostatečná tloušťka štěrkového lože (max. 20 cm). 

Podchod není vybaven bezbariérovým přístupem. Vstup se nachází pod přístřeškem výpravní budovy 

a podchod je zaústěn na všechna 3 ostrovní nástupiště.

Most  v km 183,742

Most o čtyřech otvorech převádí osm kolejí přes silnici a dva chodníky na ulici Kojetínské. Volná 

výška pod mostem je 4,0 m. Střední otvory mají světlost 5,7 m, krajní 2,0 m. Nosnou konstrukci tvoří 

zabetonované nosníky. Opěry jsou z betonu.

Most přes Bečvu  v km 182,974

Most přes řeku Bečvu je pětiotvorový, jeho nosnou konstrukci tvoří ocelové plnostěnné konstrukce 

s mezilehlou mostovkou. Celkový počet je 25 ocelových konstrukcí. Konstrukce jsou nýtované a část 

je svařovaných. Stavební výška těchto konstrukcí je 1650 mm. Spodní stavba,  je tvořena čtyřmi pilíři 

a opěrami je kamenná s výplňovým betonem. Dle průzkumu je kámen pískovec, droba a granitoid. 

Opěry jsou založeny na dřevěných roštech a pilíře na kesonech.

Most v km 185,657= km 3,082 (1S) = km 3,083 (2S)

Ve stávajícím stavu se jedná o železniční nadjezd přes silnici I/55 s přilehlými chodníky pro pěší . 

Most převádí 4 koleje s označením 1 a 2 na trati Přerov – Hranice a 1s a 2s na trati Olomouc –

Hranice. Nosná konstrukce je tvořena ve všech polích zabetonovanými nosníky. Konstrukce je dělena 

pouze 1 podélnou spárou mezi kolejemi 2 a 1s. Zatížitelnost konstrukcí zajišťuje přechodnost traťové 

třídy D4 pod kolejemi 1, 2 a 1s. Pod kolejí 2s je zatížitelnost nevyhovující. Spodní okraj konstrukcí je 

silně rozrušen silniční dopravou vzhledem k nízké podjezdné výšce.

Zastřešení nástupišť v žst. Přerov

V žst. Přerov je památkově chráněná stávající výpravní budova včetně 1. nástupiště. Zastřešení                     

1.  nástupiště je tvořeno litinovými sloupky, ocelovými a dřevěnými vaznicemi, dřevěným bedněním                 

a krytinou z falcovaného plechu.  Zastřešení 2. a 3. ostrovního  nástupiště je tvořeno litinovými 

sloupky, ocelovými vaznicemi a krytinou z vlnitého plechu. Na 4. ostrovním nástupišti je klasické 

zastřešení typu „vlaštovka“. V žst. Přerov jsou dále objekty skladů, stavědel, útulků, opraven a jiných 

technologických budov.

Nevýhody a potenciální problémy plynoucí ze stavu UŽST Přerov:

 Nevyhovující stavebně-technický stav součástí železniční dopravní cesty (zmíněno výše).

 Železniční tratě, a zejména rozsáhlá železniční stanice Přerov (dimenzovaná na vysokou 

intenzitu provozu a staniční práce), tvoří spolu s řekou Bečvou fyzickou bariéru pro 

zkvalitnění průtahu silniční dopravy – limitující je podjezd pod olomouckým zhlavím žst. 

Přerov (ulice Kojetínská), který není prakticky možné v případě neprůjezdnosti (má sníženou 

podjezdnou výšku a je dopravně velmi zatížen) kvalitně objet.
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 I přes výhodnou polohu žst. Přerov – v blízkosti centra (tedy v dosahu pěší dopravou), 

v sousedství autobusového nádraží – není lokalita řešena systémově se snahou vytvořit 

kvalitní přestupní terminál s napojením na parkování pro individuální automobilovou dopravu, 

cyklistickou dopravu, kvalitními komerčními aktivitami. Chodci musí při cestě do centra 

města překonávat velmi zatíženou silniční komunikaci III/04721 procházející přednádražím 

prostorem, která převádí tranzitní dopravu směru sever - jih.

 Podchod v žst. vedoucí na ostrovní nástupiště není vybaven bezbariérovým přístupem.

 Nákladový obvod (koleje č. 13, 15, 17 sloužící pro nakládku a vykládku materiálu 

z železničních vozů) je špatně obsluhovatelný silničními vozidly a umístěn příliš blízko 

autobusovému nádraží. Dezinfekční koleje (koleje č. 11a, 11b), kde probíhá technicko-

hygienická údržba jsou umístěny příliš blízko autobusovému nádraží a místu s velkým 

pohybem cestujících, kteří jsou obtěžováni zápachem a samotným provozem.

 Výrazné snížení traťové rychlosti při příjezdu do žst. Přerov od břeclavského zhlaví 

způsobené oblouky malých poloměrů (traťová rychlost 40 km/h oproti 100 km/h, resp. 

60 km/h v přilehlých úsecích). „Úzké dopravní hrdlo“ mezi Mádrovým podjezdem a začátky 

nástupišť směrem od břeclavského zhlaví – závada na dopravní cestě, resp. mimořádná 

událost způsobí velké provozní potíže na významném dopravním uzlu II. národního 

železničního koridoru.

Obrázek 7 - Železnice tvořící bariéru (červeně) silniční dopravě mířící ze severozápadu
směrem do centra města (modře)
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2.2.3 Letiště Přerov

Letiště Přerov se nachází jihozápadně, cca 4,5 km od centra města. V současné době je v majetku 

Ministerstva obrany a využíváno Vzdušnými silami Armády České republiky (AČR), konkrétně 23. 

základnou vrtulníkového letectva. Povolení k civilnímu provozování má společnost VERA Air 

Transport, s. r. o. Dle zákona o civilním letectví jde stále o neveřejné mezinárodní letiště.

Vláda ČR rozhodnutím č. 1196 ze dne 22. října 2007 deklarovala zachování vojenské základny za 

podmínky fungování jako mezinárodního regionálního letiště se smíšeným provozem. Očekáván je 

rozvoj pravidelných letů nízkonákladových leteckých společností, nepravidelných (charterových) letů, 

nákladních letů, vyhlídkových letů a letů aerotaxi. Dále se očekává využití letiště pro lety výcvikové, 

divertní (náhradní letiště pro pravidelné lety), záchranné a samozřejmě všechny lety sportovní.

Hlavní překážkou pro větší civilní využití letiště je jeho špatný stavebně-technický stav způsobený 

nedostatečnou údržbou všech pohybových ploch na letišti. Koroze vyskytující se na ploše odpovídá 

stavu betonu po 19 letech (vypršené plochy, pracovní spáry a ručně dobetonované plochy), hloubková 

koroze se vyskytuje jen na izolovaných plochách malého rozsahu. U některých napojení drah a ploch 

je však konstatován havarijní stav, způsobený vybočením desek a jejich výškovou deformací.

Vzletové a přistávací dráhy mají vozovku s nízkou únosností, navíc téměř na hranici životnosti. Pro 

provoz letadel do vzletové hmotnosti 25 tun je nutno provést alespoň provizorní opravu 

vzletové/přistávací dráhy, pro umožnění povozu letadel do vzletové hmotnosti 70 tun je nutno provést

její celkovou rekonstrukci, spočívající mj. v pokládce rekonstrukční živičné vrstvy o tloušťce 25 cm. 

Pojezdové dráhy i stojánky pro účely civilního provozu bude zapotřebí vybudovat zcela nové.

Tabulka 3 - Popis vzletových a přistávacích drah :

Označení RWY 06 RWY 24

Zeměpisný a magnetický směr 066°/063° 246°/243°

Rozměry RWY 2 500 x 60 m 2 500 x 60 m

Únosnost, povrch 19/R/C/W/T, beton 19/R/C/W/T, beton

Nadmořská výška THR 202 m 205 m

Sklon RWY max. 0,6% max. 0,6%

Rozměry CWY 105 x 120 105 x 120

Rozměry stripu 2 710 x 120 m 2 710 x 120 m

Přístrojové přiblížení ano ne

Přibližovací a dráhový světelný systém je nestandardní, vojenský a dožitý. Neodpovídá požadavkům 

leteckých předpisů L 14 (světelné vybavení civilních letišť), ani požadavkům NATO (světelné 

vybavení vojenských letišť).

Pro uvažovaný civilní provoz je využitelná pouze jedna pozemní budova, a tou je Středisko letových 

provozních služeb, jež bylo vybudováno v nedávné době a které vyhovuje potřebám civilního letectví. 

Objekt však bude nutno po odchodu Vzdušných sil AČR nově vystrojit, protože AČR předává 

zpravidla objekty podobného charakteru bez vybavení. 

Je rovněž nutno počítat s ekologickou zátěží (kontaminace podzemních vod ropnými produkty) z dob 

vrcholného vojenského provozu, kdy jej využívaly stíhací bombardovací letouny s minimálně 10 000 

pohyby za rok. 
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Přesto lze konstatovat, že letiště Přerov má svou hodnotu již jen tím, že existuje v povědomí letecké 

veřejnosti, je rekonstruovatelné a dobudovatelné do podoby potřebné pro požadavky civilních 

leteckých předpisů, čímž může být využito zejména pro charterový provoz, pro provoz 

nízkonákoladových aerolinií, pro provoz regionálních pravidelných či nepravidelných linek a vůbec 

pro účely všeobecného letectví.

Armáda v letech 2008 - 2009 investovala do obnovy základny 61 mil. korun. V tomto období na 

opravu a údržbu budov, rekonstrukci přistávací dráhy a modernizaci technického zázemí letiště 

přispěly také Statutární město Přerov (10 miliony Kč), Olomoucký kraj (20 miliony Kč) a Zlínský kraj 

(7 miliony Kč). Čímž se nevyhovující stav infrastruktury letiště postupn lepší.

2.2.4 Cyklistické komunikace

Nabídka cyklistické infrastruktury v našich městech až na výjimky není ideální. Město Přerov patří 

mezi ta města, která se tento nevyhovující stav snaží napravit. Cílem zpracovaného Návrhu sítě 

cyklistických tras (Printes atelier, 4/2002) je navrhnout komplexní systém cyklistické infrastruktury 

s návazností na stávající síť regionálních tras a s ohledem na vazby každodenně dojíždějících obyvatel. 

Součástí návrhu je i doporučení optimální posloupnosti její postupné výstavby.

Obrázek 8 - Síť cyklistických komunikací 
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Vzhledem k umístění obytných a průmyslových zón lze na území města Přerova vypozorovat dva 

základní proudy cyklistů:

 Proud z východní obytné části města s cílem v průmyslové oblasti na jihu a západě využívá 

především ulici Dvořákovu, Želatovskou, bratří Hovorků, ul. 9. května, resp. tř. 17. listopadu, 

Komenského, Kojetínskou ulicí podjíždí železnici a pokračuje ulicí Tovačovskou.

 Proud mířící ze severní části města – Předmostí, Velká Dlážka, Kopaniny – do průmyslových 

zón na jih a západ využívá ulice Velká Dlážka, Palackého, Komenského, Polní, Velké 

Novosady, Kojetínská, Tovačovská, tř. 17. listopadu, bratří Hovorkových a ul. 9. května.

Ve studii jsou navrženy úseky, kde bude zřízena cyklistická stezka, cyklistický pás, stezka se 

smíšeným provozem chodců a cyklistů, stezka s odděleným provozem chodců a cyklistů, případně 

cyklisté vedeni po místní komunikaci společně s automobilovým provozem.

Na území města Přerova byly v průběhu let 1993 - 2010 realizovány cyklostezky o délce 20 km.  

První stezky byly řešeny vodorovným dopravním značením na chodnících.  Nově budované 

cyklostezky jsou v intravilánu v zámkové dlažbě a obvykle barevně odlišeny od chodníku, 

v extravilánu jsou asfaltobetonové.

V letošním roce byly zrealizovány dva úseky cyklostezek - Žebračka a Hranická - Pod Skalkou 

v délkách 614 a 230 m. 

Cyklistickou dopravou značně zatížena je lokalita autobusového a vlakového nádraží, kde jsou nyní

umístěny stojany pro 200 kol a další zázemí je pak v uzavřených prostorách ČD. V současné době 

však navržená stezka pro chodce a cyklisty po levé straně ul. Husova ve směru k ulici Kojetínská není 

realizována, cyklisté musejí využívat buď hlavní dopravní prostor velmi zatížené silnice III/04721,

nebo komunikace pro pěší. 

2.2.5 Infrastruktura pro pěší

Rozsah komunikací pro pěší je na území města Přerova dostatečný. Technický stav chodníků zejména 

na periférii je zvšak zanedbaný a nevyhovující. Slabými místy jsou pak především místa přechodů 

s komunikacemi, která neodpovídají současným požadavkům na bezpečné utváření. 

Místa, která vyžadují zvláštní pozornost z pohledu chodců:

 Historické jádro města – v současné době se připravuje II. etapa rekonstrukce Horního 

náměstí.

 Železniční stanice / autobusové nádraží – v současném uspořádání je podchod z ostrovních 

nástupišť vyústěn do výpravní budovy, ostatní pohyby chodců se odehrávají v úrovni se silnicí 

a komunikacemi, což přináší negativní důsledky (vyšší riziko střetu, masy cestujících při 

výstupu z vlaku brzdí dopravu na silnici).

 Železniční podjezdy Kojetínská, Předmostí – tato úzká hrdla na dopravní infrastruktuře 

mají omezené geometrické parametry, šířkové uspořádání neposkytuje prostor pro komfortní 

komunikaci pro chodce ani cyklisty.
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V roce 2006 byl zpracován Návrh bezbariérových tras s cílem odstranit bariéry na komunikacích                       

a přístupových trasách k veřejně přístupným budovám ve městě Přerov a odstranit technické bariéry na 

vstupech do jednotlivých budov. Pro účely záměru byly navrženy trasy, propojující veřejně přístupné 

budovy úřadů, objektů sociálních služeb, zdravotnictví, školství apod. Zároveň trasy propojují 

uvedené objekty se zařízeními veřejné dopravy, tj. autobusovým a vlakovým nádražím, zastávkami 

MHD a zajišťují přístup do lokalit města s významnou funkcí obchodní, kulturní a veřejných služeb.

Postupně se lokálně provádí stavební úpravy na těchto trasách (rekonstrukce úseků komunikací pro 

chodce, úpravy vstupů do vozovek a přechodů pro chodce přes místní komunikace města), aby 

uspořádání bylo v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

2.2.6 Autobusové a vlakové nádraží a zastávky

Lokalita autobusového nádraží se nachází v jihozápadní zastavěné části města Přerova v těsném 

sousedství železniční stanice. Areál je vymezen sousední silnicí III/04721, resp. ulicemi Husovou, 

Kramářovou a Tovární. V urbanistické struktuře města je jeho poloha velmi vhodná. Vzhledem ke 

skutečnosti, že je na něj svedeno 90 % linek MHD a všechny spoje linkové autobusové dopravy (jak 

příměstské, tak i dálkové), těsná vazba na železnici, docházková vzdálenost do centra města a plochy 

pro parkování individuální automobilové dopravy (IAD), je na toto autobusové nádraží možné nahlížet 

jako na intermodální přestupní uzel. Velmi krátké docházkové časy umožňují rychlý a efektivní 

přestup nejen mezi jednotlivými druhy veřejné osobní dopravy, ale i vazbu na IAD. Tuto konkurenční 

výhodu, která může znamenat posílení role veřejné osobní dopravy v dopravním systému, je nutné 

podpořit kvalitním řešením propojení mezi AN a železniční stanicí. Cestující jednoho druhu dopravy 

je nutné informovat o časech odjezdů a příjezdů druhého druhu dopravy – mělo by dojít k funkčnímu 

propojení informačních systémů. 

V dubnu 2009 byla zahájena rekonstrukce autobusového nádraží v Přerově. Díky příznivému počasí a 

aktivnímu přístupu dodavatelských firem byl zkrácen termín realizace o čtyři měsíce. Stavba byla 

předána 18. prosince 2010. Celkové náklady činily téměř 150 mil. Kč, z toho dotace získaná 

z Regionálního operačního programu Střední Morava činila 100 mil. Kč.

Současným provozovatelem autobusového nádraží je společnost SAD Trnava, která má s městem 

sepsanou nájemní slouvu na dobu určitou 10-ti let (do konce roku 2019). Strany mohou vypovědět tuto 

smlouvu, výpovědní lhůta činí 6 měsíců. Nájemné je stanoveno částkou 1 904 000,- Kč vč. DPH. 

Tabulka 4 - Shrnutí výhod a nevýhod autobusového nádraží

Výhody Nevýhody
o množství a spektrum linek o neexistence moderního informačního 

systému autobusové dopravy
o umístění autobusového nádraží o nedostupnost provozních informací 

o železniční dopravě
o těsná vazba na železnici o omezená nabídka doplňkových služeb
o těsná vazba na IAD s možností parkování o neexistence infrastruktury a zázemí pro 

cyklisty
o komplexní rekonstrukce o řešení přechodů pro pěší neodpovídá 

aktuálním trendům v provádění
o neexistence moderního informačního 

systému autobusové dopravy
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Řešené území Přerova pokrývá celkem 69 zastávek, z nichž téměř ½ je samostatných v síti MHD. 

Společné zastávky MHD a příměstské dopravy tvoří pouze ¼ jejich celkového počtu (viz graf níže).

Přehled všech zastávek veřejné autobusové dopravy na území města Přerova najdete v Příloze 3.

Obrázek 9 - Rozdělení zastávek dle subsystémů IDSOK
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Údržba prostoru zastávek včetně jejich mobiliáře je rozdělena podle objektů:

 Zastávkové přístřešky pro cestující

o Nově instalované – firma CITY-TOOLS, s.r.o., Brno (reklamní agentura)

o Původní – Technické služby města Přerova (příspěvková organizace)

o Kojetínská TESCO – Tesco Stores ČR a.s., Praha (provozovatel supermarketu)

 Zastávkové označníky – příslušný dopravce

 Odpadkové koše (svoz odpadu) – Technické služby města Přerova (příspěvková organizace)

Subjektům odpovědným za údržbu a obnovu zastávkových přístřešků náleží i příjmy z pronájmu 

reklamních ploch, což je výhoda zejména soukromých subjektů, které provozují přístřešky na místech 

s nejvyšším obratem cestujících. Značná nejednotnost institucionálního pokrytí údržby a obnovy 

prostoru zastávek může být překážkou v přípravě nového organizačního modelu provozu MHD na 

území města, který v optimálním případě přenese odpovědnost na jediný subjekt.

2.2.7 Kontejnerový terminál

Kontejnerový terminál leží na pravé straně trati Břeclav – Přerov mezi zastávkou Horní Moštěnice                

a přerovským přednádražím. Terminál vlastní Česká a slovenská kombinovaná doprava – Intrans, a.s.

Společnost provozuje vlastní vlaková spojení přes Prahu do evropských přístavů a zajišťují překládku 

kontejnerů na silniční automobilovou dopravu.

Město Přerov prosazuje záměr vybudování terminálu kombinované dopravy na katastrálním území 

místní části Lověšice.

2.3 Analýza dopravní situace na silniční síti 

Vzhledem ke své poloze má město Přerov velké vazby na okolní významná města, jako  je Olomouc, 

Prostějov, Kroměříž nebo Zlín, což s sebou přináší nejen nesporné výhody, ale i větší nároky na 

dopravní infrastrukturu, která je ve velké míře zatížena tranzitní dopravou.

Přerov leží na důležité dopravní křižovatce, kterou představují silnice I/55 a I/47. Silnice I/55 

směřující z jihu na Olomouc nebo Ostravu přivádí dopravu ze Zlínského kraje, kde leží významné 

zdroje dopravy jako Zlín, Otrokovice nebo Uherské Hradiště, a z kraje Jihomoravského a zanedbatelná 

není ani doprava, která má svůj zdroj/cíl na Slovensku. Ať už jsou tyto dopravní vztahy vzhledem                

k městu Přerovu tranzitní či cílové, tak díky nim představuje silnice I/55 jižně od města jeden                     

z nejdůležitějších silničních tahů v severojižním směru na Moravě. Severně od Přerova pokračuje trasa 

silnice I/55 směrem na regionální metropoli Olomouc, odkud pokračují dálkové dopravní trasy 

vedoucí na Svitavy, Šumperk nebo Bruntál. Silnice I/47 vede z Přerova severovýchodním směrem na 

Lipník nad Bečvou, Hranice a Ostravu.

Z charakteru výše uvedených komunikací lze očekávat, že budou dopravně značně zatíženy. Dle 

Celostátního sčítání dopravy ŘSD z roku 2005 na extravilánových úsecích těchto komunikací 

v blízkosti města Přerova projede v průměrný den řádově 9 – 14 tisíc vozidel, přitom na některých 

úsecích je z tohoto počtu téměř 5000 těžkých vozidel.
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Hlavní tranzitní proudy jsou na území centra města vedeny následujícími ulicemi. Tranzitní doprava 

jedoucí od Uherského Hradiště na Olomouc využívá ulice Generála Štefánika, Tovární, Husovu, 

Velké Novosady a Polní. Doprava jedoucí ze stejného směru směřující na Hranice a Ostravu využívá 

obvykle ulice Generála Štefánika, 9. května, Bratří Hovorkových, Dvořákovu a Grymovskou.

Tyto dopravní proudy, ke kterým se přidávají ještě vozidla jedoucí do Přerova po méně zatížených 

komunikacích II. a III. třídy a významná vnitroměstská doprava, volí, vzhledem k neexistující 

odpovídající infrastruktury, jedinou možnou trasu – přes centrum města. To způsobuje vážné 

dopravní problémy na městských křižovatkách, které svojí kapacitou nestačí danému objemu 

dopravy, a to jak v dopravních špičkách, tak v některých obdobích sedel. Následkem této situace jsou 

kongesce, které vznikají nejen v bezprostředním okolí křižovatek, ale i na mnohých 

mezikřižovatkových úsecích. Tím dochází ke značným časovým ztrátám uživatelů dopravy, většímu 

opotřebení vozovek, zvýšenému množství škodlivin vypouštěných do ovzduší a dalším negativním 

vlivům na život ve městě.

Na silniční síti na území města Přerova je několik problematických míst, kde kapacita křižovatek 

zejména ve špičkách nestačí pojmout jednotlivé dopravní proudy a vznikají kongesce v přilehlých 

ulicích. Ve většině případů se problematické jeví křižovatky, které jsou zatíženy silnou tranzitní 

dopravou. Je to například křižovatka silnic I/47 a I/55 (Polní/Lipnická/Velká Dlážka) nebo křižovatka 

silnic I/55 a II/436 (I/55/Hranická), obě situovány v severní části města. Tyto křižovatky kapacitně 

nestačí intenzitám dopravy a v okolních ulicích vznikají značné kongesce.

Značně zatížen se momentálně jeví kruhový objezd nacházející se ve východní části města, který 

spojuje ulice bratří Hovorkových, Želatovskou, Dvořákovu a třídu 17. listopadu. Tato okružní 

křižovatka je zatížena jednak poměrně vysokou vnitroměstskou dopravou, jednak dopravou tranzitní 

ve směru Uherské Hradiště – Hranice a dopravou zdrojovou/cílovou.

Další problematická oblast byla identifikována u mostu Míru, na jehož obou koncích jsou zatížené 

okružní křižovatky. Velmi zatížené jsou rovněž světelně řízené křižovatky ležící na tranzitním okruhu 

a spojující ulice Husova, Komenského a Velké Novosady.

Ke značnému konfliktu mezi jednotlivými druhy dopravy dochází v oblasti přednádražního prostoru, 

kde zejména tranzitní doprava směřující severojižním směrem využívá ulice Tovární jako tranzitní tah 

městem. To se zásadním způsobem neslučuje s velmi vysokou koncentrací pěších směřujících na 

autobusové a vlakové nádraží, kteří jsou nuceni přecházet tuto velmi zatíženou komunikaci. Světelně 

řízený je pouze přechod pro chodce umístěný před výpravní budovou železniční stanice, další tři 

přechody v prostoru autobusového nádraží nejsou vybaveny světelnou signalizací. Zde je nutné 

doplnit, že tranzitní doprava je vedena ulicí Husovou a Tovární záměrně – vyhne se tak celé centrální 

a východní, tedy obydlené části města, kudy jinak silnice první třídy prochází. Průjezd tranzitní 

dopravy centrem by pravděpodobně způsoboval vyšší celospolečensky negativní účinky.

V současnosti lze hodnotit dopravní situaci na pozemních komunikacích v Přerově poměrně 

negativně, a to především kvůli vysokému podílu tranzitní dopravy ve městě a chybějící kvalitní 

infrastruktuře.
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2.4 Stávající zajištění dopravní obslužnosti

2.4.1 Organizace dopravní obslužnosti

Veřejná doprava na území města i okresu Přerov je organizována v Integrovaném dopravním 

systému Olomouckého kraje, označovaném zkratkou IDSOK. Ten vznikl v roce 2003 poté, co 

kompetenci v zajištění dopravní obslužnosti přebraly kraje. Původně samostatně rozvíjený IDS města 

Přerova se stal jeho přirozenou součástí k 1. lednu 2004.

IDSOK pokrývá celé území Olomouckého kraje. Koordinátorem systému je Odbor dopravy                          

a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje, oddělení IDS. Součásti integrovaného 

dopravního systému tvoří:

 linková autobusová doprava (příměstská autobusová doprava a vybrané dálkové linky)

 městská hromadná doprava ve městech Hranice na Moravě, Lipník nad Bečvou, Olomouc, 

Přerov, Šumperk a Zábřeh na Moravě

 železniční doprava (osobní, spěšné vlaky a vybrané rychlíky)

Na provozu IDSOK spolupracují autobusoví a železniční dopravci:

 AUTOBUSY - KONEČNÝ s.r.o.

 Veolia Transport Morava, a.s.

 České dráhy, a.s.

 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

 Josef Pinkas

 BODOS bus a.s.

 VOJTILA TRANS s.r.o.

 Autodoprava Studený, spol. s r.o.

 Autodoprava Tesař s.r.o.

 Obec Ptení

 TQM-holding s.r.o. Osobní doprava

 SAD Trnava, a.s.

 ČSAD Frýdek - Místek a.s.

 FTL – First Transport Lines, a.s.
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Tarif IDSOK je založen na zónovém a časovém principu. Znamená to tedy, že na jednu jízdenku 

platnou pro dané zóny (zónu) v rámci její časové platnosti může cestující přestupovat v oblasti 

zakoupených zón. Celé území Olomouckého kraje je pro potřeby tarifu rozděleno do zón, označených 

číslem a názvem. Pro každou jízdenku je pak stanovena její zónová a časová platnost. Základní 

občanská jízdenka pro jednu zónu, ohraničená platností 40 minut v pracovních dnech a 60 minut v 

ostatních dnech, stojí 8 Kč. Měsíční jízdenka pro jednu zónu pak přijde na 200 Kč. Plná a aktuální 

verze tarifu IDSOK je snadno dosažitelná na internetových stránkách Olomouckého kraje nebo 

zainteresovaných dopravců.

Všechny druhy jízdních dokladů umožňují v rámci své časové a zónové platnosti cestování všemi 

dopravními prostředky zahrnutými do IDSOK včetně přestupu mezi nimi. Jízdní doklady IDSOK je 

možné zakoupit na prodejních místech dopravců, jež jsou označeny logem IDSOK, nebo přímo                    

u řidiče autobusu nebo průvodčího ve vlaku. V systému IDSOK jsou zřízeny tzv. hraniční zastávky, 

které jsou na rozhraní zón. Cena jízdenky z hraniční zastávky do všech okolních zón je stejná jako při 

cestě v rámci jedné zóny.

Obsluhované území města Přerova leží v tarifní zóně 51, pro kterou platí bez výjimek Tarif IDSOK. 

Na mapě zóny jsou modrou barvou uvedeny příměstské linky, červenou barvou pak linky MHD. 

Zelená barva přísluší železničním tratím, které však nejsou součástí IDSOK.
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Obrázek 10 - Přehled linek v tarifní zóně 51

Tabulka 5 - Ceník jízdného IDSOK pro zóny s provozem MHD (město Přerov – zóna 51)
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Řešené území města Přerova je v základním rozdělení obsluhováno subsystémy IDSOK:

 městská hromadná doprava (MHD) Přerov – 8 linek

 příměstská autobusová doprava (PAD) – 10 linek

Uvedené linky zajišťují základní (ZDO) a ostatní dopravní obslužnost (ODO) města. U linek MHD 

je závazek k úhradě prokazatelné ztráty z provozu této veřejné služby přenášen na Město Přerov.                 

V případě linkové dopravy se pak Město podílí na krytí ztrát spolu s Olomouckým krajem a obcemi 

obsluhovanými na trase linek. 

Dalších 20 autobusových linek zařazených v IDSOK na území města projíždí, avšak jejich provoz 

není hrazen z prostředků Města. Celkem 10 autobusových linek (převážně dálkové, jedna 

mezinárodní) není součástí IDSOK. Železniční tratě na řešeném území nejsou „zaintegrované“, z toho 

důvodu je jejich provoz na integrované dopravě organizačně nezávislý.

Tabulka 6 - Přehled autobusových linek na území města
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Provoz linek MHD v Přerově v období let 2010 – 2019 zajišťuje dopravce SAD Trnava, a.s., který 

vzešel z výběrového řízení v roce 2009. SAD Trnava je nástupcem dřívějšího státního podniku, který 

byl privatizován v roce 2002. Společnost provozuje MHD ve městech Trnava, Piešťany, Senica, 

Hlohovec a 89 příměstkých linek na Slovensku. Společnost má sídlo v Trnavě a střediska zřídila 

v Trnavě, Piešťanoch, Senici, Hlohovci a v Přerově. 

Následující tabulka uvádí provozní parametry linek MHD. Pravidelný (taktový) interval je                

v pracovních dnech navržen u linek 4, 5 a s drobnými odchylkami na lince 1, zatímco u ostatních linek 

je nepravidelný, přizpůsobený aktuálním přepravním nárokům v určitých časech (např. začátky                   

a konce pracovních směn ve významných přerovských podnicích, či přeprava dětí a studentů do škol). 

V období sedla (tj. od 8 do 13 a od 17 do 19 hodin) je provoz vyrovnanější, s intervaly udávanými                  

v tabulce. Při určitém zjednodušení lze říci, že linky 1 a 5 jsou v přerovském systému MHD páteřní,             

s podílem cca 53% na celkovém denním počtu přepravených osob zjišťovaném v přepravních 

průzkumech (viz dále). Provoz o sobotách, nedělích a svátcích je přizpůsoben nižší přepravní 

poptávce, s tím jsou spojené delší intervaly na třech provozovaných linkách.

K zabezpečení provozu 8-mi linek slouží 17 autobusů. V rámci smlouvy s novým dopravcem MHD je 

zakotvena ekologizace vozového parku. Do dvou let budou všechna vozidla na pohon stlačeným 

zemním plynem (CNG). K dnešnímu datu jich je 12 provozovaných na CNG. Jedná se o typy Irisbus 

Citelis 12m CNG, SOR City NBG 12 a SOR BNG 12. S dieslovým pohonem jsou provozovány SOR 

BN 12 a SOR NB 12. Všechny vozidla jsou alespoň částečně nízkopodlažní.  

Tabulka 7 - Provozní parametry linek MHD
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Zajímavé jsou také údaje o denním počtu přepravených osob, zjišťované průzkumy v letech 1999, 

2002 a 2003. Patrný je pokles počtu uživatelů na všech linkách, způsobený dle zpracovatele průzkumu 

(UDI Morava, spol. s r. o.):

 obecným vývojem veřejné dopravy v České republice (změnou dělby přepravní práce ve 

prospěch individuální dopravy) v letech 1999 až 2002 

 přesunem části cestujících do linek příměstské dopravy po zavedení IDS (odbouráním 

tarifních bariér) mezi roky 2002 a 2003

Tabulka 8 - Přepravní průzkumy na linkách MHD

Negativní vývoj v počtu cestujících by měl být pozastaven zavedením IDSOK v rámci celého kraje, 

které odstraňuje mnohé dřívější nevýhody veřejné dopravy z pohledu cestujících (tarifní nejednotnost, 

nedostatečná koordinace železniční a autobusové dopravy i v linkové dopravě navzájem, informační 

vakuum). Na otázku, zda se tato myšlenka naplní (či snad už naplnila), musí odpovědět přepravní 

průzkum: 

 zpracovaný v delším časovém odstupu od zavedení IDSOK

 zahrnující kromě linek MHD i další příměstské linky zajišťující dopravní obslužnost Přerova

Poslední ze zmíněných průzkumů byl realizován 5 měsíců po spuštění systému integrované dopravy              

v Přerově a před jeho implementací do IDSOK.

Příměstské linky, dříve provozované na odlišném tarifním a organizačním základu, se po zavedení 

IDSOK staly plnohodnotnou součástí systému dopravní obslužnosti Města. Jednoduše řečeno, 

cestujícímu už nezáleží na typu linky ani dopravci, neboť je ve všech případech odbaven za stejných 

podmínek. Zatímco pro uživatele se podmínky značně zjednodušily a zpřehlednily, ve vnitřní 

organizaci přetrvávají mezi subsystémy MHD a PAD poměrně velké rozdíly, především v oblasti krytí 

prokazatelné ztráty z provozu (viz schéma v úvodu kapitoly). 

V působnosti Města jsou provozovány linky PAD, které:

 doplňují linky MHD v obslužnosti místních částí Přerova

 zajišťují plnou obslužnost částí Města, které nejsou pokryty sítí linek MHD
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Přepravu na příměstských linkách linkách zajišťuje Veolia Transport Morava, a.s., do roku 2009 

provozovatel subsystému MHD. Linky jsou číslovány podle posledního dvoučíslí jejich kódu, avšak 

kromě samotných vozidel se jejich označení nikde jinde nepoužívá (např. v informačních materiálech 

nebo na zastávkách).

Při základním rozboru dopravní obslužnosti vychází poměrně příznivý počet spojů do jednotlivých 

částí města, především v porovnání s periferiemi města obsluhovanými pouze linkami MHD. Ukazuje 

se tak výhoda obsluhy okrajových částí města příměstskými linkami, které svým trasováním pokrývají 

větší zdrojovou oblast a mohou tak nabídnout větší počet spojů. Relativní výhodou je také menší 

propad intenzity dopravy mezi pracovním dnem a víkendem, který v případě PAD činní cca ½, 

zatímco v MHD téměř 80%.

Tabulka 9 - Provozní parametry linek PAD

2.4.2 Financování dopravní obslužnosti 

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, Město se podílí na krytí ztrát z provozu linek IDSOK na 

jeho území dvěma způsoby:

 V subsystému MHD v plné výši. Město každoročně objednává u dopravce SAD Trnava, a.s. 

objem dopravy v rámci závazku veřejné služby. Předpokládané roční náklady na provoz 

vykazuje dopravce v rámci odborného odhadu na celé období, v průběhu roku jsou pak 

aktualizovány. Náklady na MHD jsou částečně kryty z příjmů tržeb od cestujících. Zbývající 

částka (rozdíl nákladů a tržeb) je financována ze zdrojů Města, které je zároveň regulátorem 

ceny jízdného. Kromě běžných provozních ztrát jsou na Město přenášeny i náklady investiční 

(vozový park, vybavení vozidel, obnova zastávek apod.)

 v subsystému PAD ve spolupráci s Olomouckým krajem a dalšími obcemi na trase linek. 

Závazek ZDO zde přebírá stát (zastoupený Olomouckým krajem). Náklady na zajištění ODO 

pak přecházejí na obsluhované obce, mezi než patří i Město Přerov. Od poloviny roku 2003, 

po zavedení systému integrované dopravy, je součástí provozní dotace i příspěvek na tarif 

MHD aplikovaný na všechny linky PAD.

Tabulka a graf shrnují náklady Města na zajištění dopravní obslužnosti v letech 1999 až 2007. Podíl 

Města v dotaci MHD je 100%, v subsystému PAD cca 23%. 
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Tabulka 10 - Náklady na dopravní obslužnost Města

Tabulka níže shrnuje náklady, tržby, ztráty a příspěvky generované subsystémem MHD za roky 

2005 a 2006. Stěžejním údajem, kterým je sazba za jeden ujetý vozokilometr, činí v případě Přerova 

36,36 Kč v roce 2006 a 34,08 Kč v roce předchozím. Z „Auditu MHD ve městě Přerově“ (rok 2004) 

vyplývá, že tato sazba je v porovnání s obdobně velkými městy v ČR vyšší o přibližně 3,- Kč na jeden 

ujetý vozokilometr. Tato skutečnost je vysvětlována:

 nižším přepravním výkonem linek MHD a s tím souvisejícími vyššími fixními náklady (na 

dopravní obslužnosti Přerova mají relativně velký podíl linky PAD financované podle 

odlišného modelu)

 absencí vlastního zázemí dopravce (Connex Morava, a.s. si pronajímá autobusové nádraží                   

i provozní zázemí)
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Tabulka 11 - Hospodářský výsledek linek MHD

2.5 Analýza rozpočtových možností města a kraje

Na základě předložených závěrečných účtů města Přerova za období 2003 až 2006 bylo analyzováno 

hospodaření města. Cílem této analýzy bylo zjistit výši a strukturu příjmů a výdajů města s důrazem na 

výdaje a investice směřující do oblasti dopravy a dopravní infrastruktury a zkoumat trendy ve 

financování dopravních investic.

Lze říci, že příjmy města v posledních letech stagnují. Největší složku příjmové části rozpočtu města 

tvoří sdílené daně (podle zákona č.243/2000) a další daňové příjmy (místní a správní poplatky a daň             

z nemovitostí). Tato položka stabilně tvoří přibližně polovinu celkových příjmů města a postupně se 

zvětšuje.

Druhý největší význam z hlediska finančního objemu měly přijaté dotace. Značná část těchto dotací 

jsou však tzv. dotace průtokové, které byly účelově určeny k financování sociálních dávek apod. Jen 

menší část přijatých dotací dosud tvořily investiční dotace. 

Celkové výdaje města se dlouhodobě drží na úrovni přibližně 900 mil. Kč. Největší podíl na této 

částce představují služby pro obyvatele, tato složka sice dlouhodobě klesá, nicméně stále tvoří skoro 

čtvrtinu výdajů rozpočtu. Následuje všeobecná veřejná správa a služby a sociální věci a politika 

zaměstnanosti.   

Z rozpočtu odboru dopravy se vynakládají stálé výdaje ve výši cca 17,6 mil. na provoz veřejné 

silniční dopravy, respektive na úhradu prokazatelné ztráty v městské a příměstské silniční dopravy. 

Výdaje na údržbu a rekonstrukci pozemních komunikací se také poměrně stabilně pohybovaly ve výši 

3,5 mil. Kč. Ovšem pouze v letech 2003 až 2005; v roce 2006 byl zaznamenán výrazný, bezmála 

trojnásobný nárůst těchto výdajů. 

Jmenovité akce, tedy rozsáhlejší investice, generální opravy či rekonstrukce, které nelze považovat za 

běžnou údržbu, jsou financovány z odboru rozvoje města často s podporou Státního fondu dopravní 

infrastruktury, Ministerstva pro místní rozvoj, či Olomouckého kraje. Výdaje na tyto projekty se                    

v minulých třech letech pohybovaly okolo 35 mil. Kč a předpokládáme, že se v této výši budou 

pohybovat i nadále.

Podíl investičních prostředků určených na dopravu činí na celkových investicích města Přerova                     

v posledních letech stabilně přibližně pětinu a stoupá o několik procent ročně. Pouze v roce 2005  

tvořil tento podíl celých 37,4 %.
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V dalších letech předpokládáme stabilní vývoj rozpočtové politiky státu. Jedinou zásadní změnou 

může být právě schválená reforma veřejných financí, která bude mít bezpochyby značný vliv na výši 

příjmů města, a tedy i na výši a vývoj investic do dopravy a dopravní infrastruktury.

Příjmy města se vlivem snížení daní, zejména daně z příjmu fyzických a právnických osob, sníží 

v celkové výši asi o 4-6 %. Snížení daně z příjmu právnických osob z 24 na 20 % vyvolá snížení 

příjmů města o přibližně 17 %, plánovaná změna daně z příjmu fyzických osob způsobí pokles příjmů 

města asi o 10 %. Na druhé straně plánované zvýšení nižší sazby daně z přidané hodnoty (DPH) z 5 na 

9 % zvýší příjmy města o 5-8 %. 

Také je pravděpodobné, že snížená sazba daně z příjmu zvýší podnikatelskou aktivitu v regionu                   

a navíc zvýší atraktivitu regionu pro zahraniční investory. Dále toto plánované snížení zvýší ochotu 

občanů k odvodům daně, a tedy i efektivitu výběru daně. Předpokládáme tedy, že celkové příjmy 

města se v dlouhodobém horizontu příliš nezmění.

2.6 Závěr z analýzy stávajícího stavu

Současný dlouhodobě neudržitelný stav propustnosti dopravní sítě na území statutárního města 

Přerova je důsledkem dlouhodobého vývoje, kdy v minulosti nebylo možné odhadnout enormní nárůst 

motorizace. V dopravní síti jsou dnes v porovnání s rokem 2007 v podstatě tři úzká hrdla (podjezd 

silnice I/55 pod železniční tratí Přerov-Předmostí, podjezd silnice II/436 v ul. Kojetínské a most 

Míru), která limitují provoz a jsou zdrojem kongescí. Čtyřpruhový most Legií byl zprovozněn na 

sklonku roku 2007. Do těchto míst se kumuluje provoz téměř všech druhů pozemních doprav nejen 

v rámci zdrojové a cílové městské dopravy, ale doplněné o tranzitní dopravu celostátní úrovně. Tyto 

dopravní stavby bohužel mají navíc omezené geometrické parametry, které brání jednoduché 

rekonstrukci.
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3 Vize a cíle města Přerova v oblasti dopravy

3.1 Vize

Udržitelná a kvalitní doprava = spokojený občan

Doprava ve Statutárním městě Přerov a jeho přilehlých oblastech přispívá k dobrým podmínkám pro 

život obyvatel a k využití ekonomického potenciálu regionu plynoucího z tradičních a nově 

rozvíjených úspěšných odvětví hospodářství a z polohy města jako přirozené dopravní křižovatky 

střední Moravy, při respektování zásad udržitelného rozvoje. Město Přerov proaktivně působí a je 

příkladem v zajištění kvalitní dopravní obslužnosti území s důrazem na spokojenost a bezpečnost 

uživatelů, využití technologií a podpory doprav přátelštějších k životnímu prostředí a využití 

inovativních metod pro zajištění optimálního rozvoje, správy a financování dopravní infrastruktury                    

a veřejné hromadné dopravy.
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3.2 SWOT analýza

Silné stránky Slabé stránky

 dopravní uzel s nadregionálním – evropským 
významem (železnice – II. tranzitní 
koridor/VI. Evropský železniční koridor; 
silnice – směry Olomouc, Ostrava, Břeclav, 
Brno)

 existence letiště v blízkosti města

 krajina a rovinatý terén vhodný pro 
cyklistickou dopravu

 vzájemná blízkost autobusového a vlakového 
nádraží

 rekonstruované autobusové nádraží

 snadná pěší dostupnost širšího centra města

 existence integrovaného dopravního systému

 provozování ekologické MHD

 dopravně přetížený střed města a tranzitní 
doprava přes centrum města

 komplikovaný vnitřní dopravní systém města

 chybějící dopravní propojení S - V části 
města přes řeku Bečvu (absence 3.mostu)

 nedostatečné parkovací kapacity

 absence cyklistických stezek do všech 
místních částí

 neuspokojivý technický stav místních 
komunikací

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

 dopady dopravy na životní prostředí ve městě 
(emise, hluk)

 řada konfliktních míst z hlediska bezpečnosti

 zajištění financování rozvoje a správy 
dopravní infrastruktury a veřejné hromadné 
dopravy

Příležitosti Hrozby

 vyřešení tranzitní dopravy přes město 
prostřednictvím dostavby D1 a R55

 optimalizace systému městské hromadné  
dopravy

 probíhající rekonstrukce části železničního 
uzlu Přerov  

 výstavbou plnící stanice na CNG vytvoření 
podmínek pro ekologizaci ostatní osobní a 
nákladní dopravy

 zahájení civilního leteckého provozu na letišti 
Přerov

 upevnění pozice města jako dopravní a 
logistické křižovatky

 vyšší využití cyklistické dopravy

 lepší image města prostřednictvím stavu 
vlakového a autobusového nádraží

 využití metody partnerství veřejného a 
soukromého sektoru

 využití fondů EU

 zpoždění realizace národních 
infrastrukturních projektů

 neudržitelná dopravní situace/doprava ve 
městě
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3.3 Cíle

Cíle města Přerova v oblasti dopravy na období let 2007 – 2013 reflektují potřeby města popsané 

v kapitole 2. 

Cíl 1 – Snížení negativních efektů silniční dopravy ve městě Přerově a přilehlých oblastech

 Snížení intenzity osobní a nákladní silniční dopravy při průjezdu městem jako důsledek 

odvedení tranzitní dopravy po obchvatu D1. 

 Snížení počtu kongescí v silniční dopravě na hlavních tazích procházejících městem jako 

důsledek odstranění úzkých hrdel na síti. 

 Snížení počtu nehodových lokalit jako důsledek aplikace bezpečnostních opatření na 

pozemních komunikací, zklidňování dopravy, budování infrastruktury pro cyklisty.

 Zajištění splnění imisních a hlukových norem v obydlených oblastech.

 Snížení emisí z rozhodujících druhů dopravy zavedením ekologicky šetrného pohonu vozidel

(např. MHD a příměstská doprava).

 Udržení stávajícího podílu obyvatelstva využívajícího veřejnou, cyklistickou a pěší dopravu 

při cestách do škol a zaměstnání. 

Cíl 2 – Zajištění dostupnosti kvalitní dopravní infrastruktury jako předpokladu pro ekonomický 
rozvoj území a udržení významu města Přerova jako dopravní křižovatky

 Zajištění páteřní silniční sítě v normovém stavu včetně napojení na síť dálnic a rychlostních 

silnic.

 Uchování významu města Přerova jako významné železniční křižovatky. 

 Udržení a rozvoj letecké infrastruktury splňující požadavky na mezinárodní provoz.

 Vznik terminálu kombinované dopravy a veřejného logistického centra spojujícího silniční, 

železniční a leteckou dopravu.

 Dostupnost dostatečného počtu parkovacích míst ve městě v souladu s normou.

 Zajištění vyhovujícího stavu místních komunikací, eliminujícího škody na majetku, lidském 

zdraví a životním prostředí 

 Budování ucelené sítě cyklistické infrastruktury s kvalitním řešením návazností

Cíl 3 – Rozvoj veřejné hromadné dopravy

 Většina obyvatel území je spokojena s rozsahem a kvalitou veřejné hromadné dopravy.

 Udržení stávajícího podílu obyvatel využívajících veřejnou hromadnou dopravu.
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 Obnova vozového parku veřejné autobusové dopravy s cílem plného přechodu na pohon 

zemním plynem (CNG)

 Prohloubení provázanosti městské a příměstské dopravy a odstranění paralelních linek.

 Prověření možností a návrh preference veřejné dopravy na komunikační síti města

 Zlepšení image města prostřednictvím stavu železničního a autobusového nádraží jako 

propojeného terminálu veřejné dopravy

Cíl 4 – Zajištění optimálních nákladů a financování v sektoru dopravy

 Zajištění finančních prostředků na řádnou správu a údržbu dopravní infrastruktury.

 Zajištění finančních prostředků na investiční akce.

 Udržení stávající výše nákladů na veřejnou dopravu z rozpočtu města. Zajištění kontroly                  

a možnosti ovlivňování nákladů veřejné hromadné dopravy a cen jízdného ze strany města.

 Zvýšení příjmů plynoucích z městských služeb a souvisejících činností
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4 Identifikace opatření

Z analýzy současného stavu, definovaných potřeb Města a nastavených cílů vyplývají opatření, 

popsaná v následujících kapitolách a shrnutá v přiložených tabulkách. 

Podle typu opatření rozlišujeme:

 investiční opatření ve formě projektové (jeden či více připravovaných projektů)                               

a programové (souhrn dílčích strategií, studií, projektů a organizace)

 neinvestiční opatření (organizační prostředí, podpůrná činnost, právní zajištění)

Pro každé opatření jsou definovány dotčené subjekty, v jejichž kompetenci je řešení dané 

problematiky. Pokud mezi těmito subjekty chybí Město Přerov, je jeho role pouze v rovině podpory                 

a koordinace, neboť úspěšná implementace daného opatření nespadá do jeho působnosti.

Z přehledu opatření rovněž vyplývá aktuální stav přípravy v případech, kdy současně zvažované 

nebo připravované projekty již naplňují obsah některého z opatření. Stejně tak je v tabulce opatření

upozorněno na případné problémy nebo překážky v dalším postupu, neboť tyto skutečnosti mohou 

negativně ovlivnit nejen realizaci opatření samotného, ale i koordinaci s ostatními záměry. Pokud je 

možné z dostupných podkladů stanovit harmonogram realizace opatření, je rovněž uveden.

Důležitou součástí definice každého opatření je odhad nákladů a vyhledání možných zdrojů 

spolufinancování. Pro většinu opatření bylo možné stanovit předpokládané investiční náklady 

z projektové dokumentace, zpracovaných studií nebo expertních odhadů. Pro opatření, která v rámci 

působnosti Města Přerova nebyla do současné doby uvažována, jsou využity náklady obdobných 

projektů ze srovnatelných měst České republiky. Pro skupinu opatření, kde nebyl odhad nákladů 

proveden, je nemožné odpovědně stanovit možnou výši investičních nákladů. Ta je závislá na 

konkrétním rozsahu investice, dostupném až ze zpracování dílčích studií, doplněných v následujících 

krocích.

Protože spolu řada opatření souvisí v rámci jednoho cíle i napříč Strategií, je vždy uvedena jejich 

návaznost na ostatní opatření v rámci Strategie i připravované záměry, popsané a očíslované 

v Generelu dopravy města Přerova z roku 2004 v kap. V.5 – Charakteristika navrhovaných úprav a 

dostavby komunikační sítě. Po prozkoumání dostupných podkladů a zvážení dopravního hlediska byly 

některé záměry dostavby dálniční a silniční sítě doporučeny k realizaci ve stanoveném období let 

2007 - 2013, jiné v pozdějším období. Více v následujícím přehledu.

Tabulka 12 - Záměry dostavby dálniční a silniční sítě k realizaci v letech 2007 – 2013

Záměr 1 Dálnice D1 - stavby 0136 a 0137

Zprovoznění úseků dálnice D1 (stavby 0136 Říkovice – Přerov a stavby 0137 Přerov – Lipník nad 

Bečvou) bude mít zásadní vliv na snížení intenzity dopravy v Přerově, a to jak u osobní, tak u těžké 

dopravy. Z důvodu omezení finančních prostředků státu do rozvoje silniční infrastruktury se dle 

aktuálně uváděného harmonogramu počítá se zahájením staveb do roku 2013 a končením nejdříve 

v roce 2015.

Záměr 2 Rychlostní komunikace R55
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Zprovoznění této stavby, jejíž vybudování je v kompetenci ŘSD, dojde k odlehčení stávající 

komunikace I/55 v oblasti Přerova. Stávající silnice I/55 bude dočasně napojena na plánovaný 

přivaděč z dálnice D1 do města. Současné zatížení tohoto silničního tahu opodstatňuje realizaci R55

před rokem 2013, avšak vzhledem k představenému harmonogramu realizace D a R Ministerstvem 

dopravy je toto nereálné.

Záměr 3 Napojení centra na dálniční křižovatku „Přerov – sever“

Na dálnici D1 se v oblasti Přerova dle vydaných územních rozhodnutí počítá se dvěma 

mimoúrovňovými křižovatkami, přičemž „Přerov – sever“ bude sloužit k napojení jednak severních 

oblastí města, jednak plánované rychlostní komunikace R55 (dočasně též stávající I/55, budoucí 

II/150) na dálnici. Tento přivaděč bude z části novostavba (estakáda přes železnici a napojení na 

D1), z části rekonstrukce stávající komunikace v ulici Polní (stávající silnice II/436) na území města 

Přerova, součástí by měla být i rekonstrukce křižovatky I/55 a I/47 (křižovatka ulic Polní, Lipnická, 

Velká Dlážka). Obě dálniční křižovatky, jakož i na ně navazující přivaděče budou mít zásadní 

význam pro správné směrování dopravy, jejíž zdroj/cíl se nachází v Přerově a která bude zároveň 

využívat dálnici D1.

Záměr 10 Přeložka silnice II/436

Přeložka silnice II/436 v úseku Bochoř – Přerov je vyvolána stavbou dálnice D1, bude tedy 

realizována v rámci stavby 0136. V současnosti je vydáno územní rozhodnutí. Silnici bude využívat 

doprava směřující do stávajících průmyslových areálů na jihu města a rovněž do nových 

průmyslových zón v této oblasti, vč. terminálu kombinované dopravy.

Záměr 4 Přeložka silnice I/55 Přerov – průtah centrem

Investice, která je z části navrhována jako nedělená čtyřpruhová sběrná komunikace, bude navazovat 

na ulici Velké Novosady a vytvoří tak další část průtahu silnice I/55 městem, která bude svými 

parametry odpovídat významu této komunikace. Zprovozněním tohoto úseku dojde rovněž 

k vypuštění světelné křižovatky Kojetínská – Husova a zklidnění dopravy v prostoru před železniční 

stanicí.

Záměr 13 Přeložka silnice II/434 mimo zastavěné území městské části Kozlovice

Přeložka odvede tranzitní dopravu mimo komunikace procházející touto městskou částí, která 

nevyhovuje svým příčným ani podélným uspořádáním intenzitě dopravy, která se na ní odehrává. Po 

zprovoznění dálnice D1 by intenzita na této komunikaci měla poklesnout, přesto lze přeložku, která 

zásadním způsobem sníží negativní vliv dopravy na obyvatele Kozlovic doporučit k realizaci.

Záměr 9 Silnice II/150, úsek mezi II/434 a I/55 v jiho-západní oblasti města vč. 

mimoúrovňového křížení dráhy

Návrh dvoupruhové komunikace v trase prodloužené ul. Durychovy bude sloužit pro propojení 

dálničního přivaděče z MÚK Přerov – západ (II/434) s průtahem silnice I/55 jižně od Žst. Přerov. 

Kromě odlehčení ul. Kojetínské v centrální části města bude zajišťovat dopravní napojení 

rozvojových ploch průmyslové zóny vč. terminálu kombinované dopravy a silnice II/436 (Bochoř) 

na nadřazenou silniční síť. Její význam dále vzroste po vybudování D1. Koleje ŽSt. Přerov je 

navrženo křížit podjezdem (v poloze současného tzv. Mádrova podjedu). Do dalšího stupně 
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projektové dokumentace jsou zajištěny parametry světlé šířky a výšky odpovídající kategorii 

MS 9,0/50.

- Rekonstrukce Tyršova mostu a jeho otevření pro osobní automobily

Hlavním cílem výstavby nového Tyršova mostu by mělo být spojení centrální části města 

s odpočinkovou zónou a zónou bydlení na severní straně řeky pro chodce a cyklisty. Převádění IAD 

v jednosměrném provozu z centra města by mělo být dovoleno jen v případě plošného zklidnění 

oblasti vymezené ulicemi Dvořákova, 17. listopadu a Palackého a zobousměrnění ulice Palackého.

Trasa přes Tyršův most se nesmí stát pro tranzitující IAD lákavou variantou. 

Záměr 7 Silnice II/434 – dálniční přivaděč v úseku od D1 po výhledové křížení 

s II/150

S ohledem na prognózovaný nárůst dopravního zatížení v důsledku výstavby dálnice je 

doporučováno hájit územní rezervu pro čtyřpruhovou směrově nedělenou komunikaci až po dálniční 

křižovatku. V etapě do r. 2013 je navrhována rekonstrukce na čtyřpruhovou komunikaci v úseku od 

dálničního sjezdu po křižovatku II/434 s přeložkou silnice II/150, kde by došlo k rozdělení zátěží 

z přivaděče na ulici Kojetínskou a navrhovanou přeložku silnice II/150.

Dopravní uspořádání křižovatky by mělo psychologicky upřednostnit směrování provozu po silnici 

II/150 do tzv. Mádrova podjezdu (viz Záměr 9). Podpoří se tím alternativní trasa pro příjezd do 

města, která odlehčí úzkému místu – podjezdu v ulici Kojetínské. Pak by zamýšlená přeložka silnice 

II/434 v profilu dvoupruhové komunikace od křižovatky se silnicí II/150 až po stávající podjezd 

„Kojetínská“ (její napřímení) nebyla do roku 2013 nezbytná. Toto řešení předpokládá časovou 

koordinaci se Záměrem 9. Rekonstrukce silnice II/434 na čtyřpruhový profil v podjezdu a v ulici 

Kojetínská vzhledem ke stísněným podmínkám a technické náročnosti není doporučována. 

Záměr 11 Propojení silnic II/434 a II/150 za Meoptou

Výstavba propojení je navrhována pro dopravní napojení rozvojových ploch a dále pak jako 

propojka na navrhovanou přeložku silnice II/150 v jihovýchodní oblasti města. Kromě dopravní 

obsluhy trasa umožní vedení zejména nákladní dopravy mimo obytné území podél ul. Dvořákovy. 

Komunikace je navrhována v šířkové kategorii MS 8,0/60. 

Záměr 8 Silnice II/150, úsek mezi silnicí I/55 a stávající silnicí II/150 v 

jihovýchodní oblasti města

Komunikaci navrhujeme realizovat po roce 2013 z důvodu odvedení dopravy z uliční sítě města 

v dané oblasti a směru. Komunikace by měla začínat na stávající silnici I/55 a vést severovýchodním 

směrem až na stávající silnici II/150. V tomto prostoru bude důležité její vhodné napojení na 

propojení silnic II/434 a II/150 za Meoptou. Tyto dvě stavby by měly pomoci odvést dopravu 

z uliční sítě města a vytvořit souvislou komunikaci mimo uliční síť v jihovýchodním sektoru. 

Důležitá bude rovněž obslužná funkce k rozvojovým plochám. Do roku 2013 doporučujeme začít 

s projekční přípravou.
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Tabulka 13 - Záměry dostavby dálniční a silniční sítě doporučené k realizaci po roce 2013

- Severojižní komunikační příčka v západním sektoru města

Vzhledem k plánované stavbě dálnice a tzv. průpichu, který naváže na současný městský okruh, 

považujeme tuto komunikaci v hodnoceném výhledovém období za nadbytečnou. Zprovozněním 

dálnice dojde k zásadnímu odlehčení městského okruhu a přesunu tranzitní dopravy na dálnici. Za 

této situace není nová komunikace tohoto typu potřeba, je však možné, že po roce 2020 se rezervy, 

která je pro tuto silnici v územním plánu ponechána, využije.

Záměr 12 Přeložka silnice II/434 v oblasti letiště Přerov a místní části Henčlov 

Danou přeložku nepovažujeme v současné době za prioritní vzhledem k tomu, že intenzita dopravy 

na této komunikaci vyhovuje jejím parametrům.

Záměr 16 Výstavba prodloužení místní komunikace Sportovní

Vzhledem k nízké intenzitě dopravy na silnici II/436 nepředpokládáme, že by tuto uvažovanou 

komunikaci používal dostatečný počet vozidel. Velmi problematická se zdá být rovněž přeměna 

ulice Sportovní, v jejíž těsné blízkosti se nachází obytná zástavba na komunikaci, která by měla 

navazovat na obchvat. Rovněž investiční náklady na rekonstrukci podjezdu pod železniční tratí by 

nebyly vyrovnány přínosem dané investice.

Záměr 15 Prodloužení Bayerovy ulice (nový most přes řeku) 

Ulice Bayerova se nachází v centru města Přerova v relativně klidné lokalitě. Výstavbou 

navazujícího mostu by došlo k nabídce alternativní trasy pro vozidla, která v současné době 

využívají most Míru, což by vedlo k možnému přesunu vozidel na nový most a do jeho okolí. Tento 

nový most by nevyřešil žádný klíčový problém v oblasti dopravy města Přerova, došlo by však 

k dalšímu nežádoucímu zvýšení intenzit dopravy v centru města, přičemž v oblasti užšího centra 

města je zapotřebí dopravu spíše zklidňovat.

V rámci Strategie nebyla řešena realizace malých investičních celků, které nemají zásadní význam pro 

celkovou dopravní situaci ve městě Přerově. Tyto uvažované stavby jsou v Generelu dopravy města 

Přerova vedeny například pod pořadovými čísly 17, 18, 19, 20.

4.1 Opatření pro snížení negativních efektů silniční dopravy 

Stávající dopravní situace ve městě Přerově není dlouhodobě udržitelná. Vzhledem ke stále 

vzrůstajícím intenzitám dopravy na silniční síti a předpokládanému rozvoji města je třeba přijmout 

zásadní opatření. Současnou situaci je tedy nutno řešit nejen kvůli nynějším dopravním problémům, 

ale rovněž i s ohledem na předpokládaný rozvoj města, zejména pak nových průmyslových zón, které 

budou významným zdrojem a cílem dopravy.
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Opatření 1.1 – Odklon tranzitní dopravy z města

Průjezdnou dopravu, která zvyšuje intenzitu provozu a přináší s sebou množství negativních jevů, lze 

rozdělit z územního pohledu na:

 tranzitní dopravu vzhledem k celému městu

 tranzitní dopravu vzhledem k určitým oblastem ve městě (vzhledem k celému městu se jedná 

o vnější či vnitřní dopravu)

První typ tranzitní dopravy, která je dle provedených dopravních průzkumů převažující, lze odstranit 

pouze výstavbou obchvatu města – v našem případě dálnice D1 vedené po severním a západním 

okraji města (Záměr 1). Atraktivita takového silničního tahu na sebe naváže i dopravní směry, které 

nejsou s trasováním dálnice totožné, avšak časově v porovnání s průjezdem městem vycházejí 

příznivě. 

Druhý typ tranzitní dopravy vyžaduje investice do přeložek silnic nižších tříd (Záměr 13) nebo 

výstavby nových komunikací/silnic charakteru obchvatu (Záměry 8, 9 a 11). Jiným možným 

postupem je úprava organizace dopravy (např. formou „zasmyčkování“ oblasti znemožnit průjezd), 

která se užívá především v rezidenčních zónách a nebo historických jádrech měst.

Toto opatření je úzce provázáno s opatřeními 2.1 a 2.2 (součást cíle „Zajištění dostupnosti kvalitní 

dopravní infrastruktury“), kde je k dispozici další specifikace a podmínky financování.

Opatření 1.2 – Snížení výskytu kongescí

Snížit výskyt kongescí je komplexním úkolem dopravní politiky města, proto přímo souvisí                              

i s ostatními opatřeními:

 odstranění tranzitní silniční dopravy z pohledu města i městských částí (Opatření 1.1)

 doplnění komunikační sítě města řešením úzkých míst (Opatření 2.2)

 dynamického řízení provozu na světelných křižovatkách i vjezdech do města

 řešení dopravy v klidu za účelem optimálního směrování dopravy k parkovacím plochám/ 

domům (Opatření 2.7)

 podpory veřejné dopravy zkvalitněním jejích služeb, motivací uživatelů a preferencí v uliční 

síti (Opatření 3)

 zvýhodnění nemotorové dopravy pro vytvoření alternativy automobilům (Opatření 2.8)

Jednotlivé oblasti jsou blíže popsány v konkrétních opatřeních cílů 1 až 3. Téma dynamického řízení 

provozu je v kompetenci správce světelných signalizačních zařízení (SSZ), variantně jej lze propojit se 

zajištěním organizace dopravy v klidu (Opatření 2.7).
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Opatření 1.3 – Snížení počtu nehodových lokalit

Cílem programového opatření je vyhledání problémových míst (s častými dopravními nehodami, 

závažnými dopravními nehodami, míst střetů automobilů s chodci nebo cyklisty) a návrh postupu na 

jejich odstranění. Opatření je navázáno na:

 zklidnění komunikací při doplnění komunikační sítě města (Opatření 2.2)

 program Bezpečnost a mobilita uživatelů ve veřejné dopravě (Opatření 3.6)

Odstraňování nebezpečných míst na silnicích nižších tříd a místních komunikacích, výstavba 

infrastruktury pro zvýšení bezpečnosti, prevenci a řešení rizik jsou součástí Prioritní osy 1 ROP NUTS 

II Střední Morava. Doporučujeme postupovat v součinnosti s Olomouckým krajem jako vlastníkem                

a správcem silnic II. a III. tříd.

Na úrovni prevence – předcházení rizik – je možné podpořit naplnění tohoto opatření zpracováním 

bezpečnostních auditů ve fázi projekční přípravy projektů. Bezpečnostní audit je procedura, během níž 

kvalifikovaný tým nezávislých odborníků (2-3 auditoři) hledá bezpečnostní deficity dopravního 

projektu. Bezpečnostní audit nespočívá v kontrole dodržení příslušných technických podmínek, norem 

a předpisů. Auditoři se dívají na projekt perspektivou jeho budoucích uživatelů – tedy řidičů, cyklistů, 

chodců, osob s omezenou schopností pohybu a orientace a dalších a snaží se identifikovat 

bezpečnostní problémy, které by mohly nastat za rozličných dopravních, povětrnostních, světelných                 

a jiných podmínek. Výsledkem auditu je závěrečná zpráva, ve které jsou shrnuta zjištění auditorů                  

a jsou v ní obsažena doporučení k odstranění nalezených problémů. Výsledky auditu nejsou pro 

investora závazné, záleží pouze na něm, zda bude doporučení auditorů akceptovat. Metodiku na jeho 

zpracování vydalo CDV, tato organizace řídí i certifikaci auditorů, kterých je v celé ČR cca 100.

Opatření 1.4 – Snížení imisní a hlukové zátěže

Téma snížení imisní zátěže je podrobně zpracováno ve studii "Místní program ke zlepšení kvality 

ovzduší pro město Přerov". Pro oblast dopravy navrhuje následující opatření, která jsou v souladu 

s touto Strategií:

 odklon tranzitní dopravy z území města (viz Opatření 1.1)

 koncepčně řízená politika parkování (viz Opatření 2.7)

 podpora veřejné hromadné dopravy včetně ekologizace vozidel (viz Opatření 3)

 motivace k využití nemotorové dopravy (viz Opatření 1.5)

 zajištění včasné a funkční údržby dopravních a pěších komunikací (viz Opatření 2.3)

 údržba a doplnění městské zeleně

V oblasti snížení hlukové zátěže lze považovat výše uvedená opatření za ekvivalentní, avšak tato 

problematika vyžaduje realizaci konkrétních opatření v závislosti na lokálních podmínkách. Opatření 

z této programové skupiny je vhodné uvažovat až po napojení Přerova na dálnici D1, kdy dojde ke 

změnám dopravních proudů a změně zatížení území negativními jevy silniční dopravy.



Strategie dopravní obslužnosti města Přerova na období 2007-2013 Mott MacDonald a RARSM
Aktualizovaná verze Statutární město Přerov

S-52
239410 -  S-52 (124)

Nutnou podmínkou převedení tohoto Opatření do praxe je odklon tranzitní dopravy na dálnici D1                        

a další komunikace nižšího významu, tvořící obchvaty místních sídelních částí. Téma snížení imisní 

zátěže je navázáno na 3.5 „Modernizace vozového parku“ veřejné dopravy.

Vzhledem k povaze opatření se nabízejí dva zdroje možného spolufinancování: 

 ROP NUTS II Střední Morava, Prioritní osa 1 (protihlukové stěny, protiprašná opatření, nákup 

ekologických dopravních prostředků) 

 OP Životní prostředí, Prioritní osa 2 (výsadba a regenerace izolační zeleně oddělující obytnou 

zástavbu od frekventovaných dopravních koridorů)

Opatření 1.5 – Podpora alternativních druhů dopravy

Na první pohled nejjednodušší, ale koncepčně nejnáročnější cestou ke snížení negativních efektů 

silniční dopravy je motivovat obyvatele města ke změně dopravního chování, kdy pro určité typy cest 

nebudou potřebovat silniční dopravu vůbec. Znamená to podporovat rozvoj nemotorové dopravy (viz 

Opatření 2.8) a veřejné hromadné dopravy (viz Opatření cíle 3).

4.2 Opatření pro zajištění dostupnosti kvalitní dopravní infrastruktury

Kvalitní dopravní infrastruktura je jednou z primárních podmínek pro úspěšný rozvoj Města v dalších 

letech. V tomto ohledu by měl být podporován vyvážený rozvoj všech druhů dopravy. „Tradiční“ 

silniční dopravu je nutné přizpůsobit potřebám města, kde nelze její funkci zcela nahradit, ale rozumně 

využívat v rovnováze s ostatními druhy dopravy. Přijatelné formy dopravy (železniční, cyklistická                 

a pěší provoz) pak dostanou více prostoru ke zvýšení podílu na zajištění obslužnosti města. Tam, kde 

je silniční doprava zastupitelná, je pak přímá podpora alternativních druhů dopravy samozřejmostí. 

V každém kroku rozhodování o investicích do dopravní infrastruktury je nutné si uvědomit, že cílem 

města je růst životní úrovně jeho obyvatel, avšak postavený na trvale udržitelných základech.

Opatření 2.1 – Výstavba nadřazené silniční sítě

Zcela zásadní vliv na dopravu v Přerově a jeho okolí bude mít dostavba dálnice D1, konkrétně úseky 

0136 a 0137. Ke zprovoznění těchto staveb nedojde zřejmě před rokem 2015. Následně dálnice D1 

převezme tranzitní dopravu, čímž dojde k výraznému odlehčení v centru města Přerova. Podle 

dopravního průzkumu, který provedla společnost Mott MacDonald v roce 2006 je více než 60% 

dopravy jedoucí severním směrem po silnici I/55 u obce Říkovice vzhledem k městu Přerovu tranzitní. 

Je tedy velmi pravděpodobné, že tato doprava se přesune z centra města na nově otevřené úseky 

dálnice.

Vzhledem k omezení investic státu do dopravní infrastruktury, nebudou obě stavby D1 v úseku 

Říkovice – Přerov – Lipník nad Bečvou dostavěny před rokem 2015. V současné době je příprava 

pozastavena, v letech 2010 – 2012 nejsou na tyto jmenovité stavby vyčleněny žádné finanční 

prostředky. Stavby jsou navíc dle sektorové strategie výstavby dopravní infrastruktury z května 2010 

zařazeny až do druhé priority „naléhavá potřeba“ s obecným termínem dokončení staveb v této 

skupině do roku 2017. Toto zpoždění oproti původním předpokladům bude mít negativní důsledky na 

průjezd městem Přerov. 



Strategie dopravní obslužnosti města Přerova na období 2007-2013 Mott MacDonald a RARSM
Aktualizovaná verze Statutární město Přerov

S-53
239410 -  S-53 (124)

Pro Město Přerov z tohoto opatření vyplývá, že je potřebné vyvinout veškerou podpůrnou činnost

k výstavbě nadřazené sítě v předpokládaných termínech. Rovněž je nutné připravit městskou 

komunikační síť na nové podmínky po zahájení provozu na D1, aby nově směřované dopravní toky 

nezhoršily situaci v dosud bezproblémových místech města.

Tabulka 14 - Připravované investice zahrnuté do opatření 2.1

Poř.
č.

Název a popis 
projektu/stavby

Investor Stav přípravy 
a realizace

Harmo-
nogram

Investiční náklady

4 silnice I/55 MÚK s 
ČD Přerov -
Předmostí (včetně 
ul. Polní)

ŘSD, 
správa 
Olomouc

vydáno územní 
rozhodnutí

odhad 
zprovoznění 
2015

450 000 000 Kč

9 dálnice D1 (stavby 
0136 a 0137)

ŘSD Brno vydána územní 
rozhodnutí, 
zpracovávají se 
dokumentace pro 
stavební 
povolení

zprovoznění 
2015

16 680 000 000 Kč

10 přeložka silnice 
I/55 (budoucí 
silnice II/150) v 
Předmostí

ŘSD Brno technická studie 
výhledové 
přeložky I/55 
(budoucí II/150); 
komunikace pod 
mostem bude 
budována jako 
investice 
vyvolaná 
stavbou R55/02 
Kokory-Přerov

2015
(pouze 
mostní objekt 
v rámci 
výstavby 
D1/0136)

?

11 rychlostní 
komunikace R55, 
Olomouc -
(Kokory) - Přerov

ŘSD 
Olomouc

schválený 
investiční záměr 
a vliv stavby na 
životní prostředí

? ?

Celkem (neúplné náklady) 17 130 000 000 Kč

Opatření 2.2 – Doplnění komunikační sítě města

Na výstavbu nadřazené silniční sítě, která odvede z městských ulic převážnou část tranzitní dopravy, 

navazuje výstavba doplňující sítě místních komunikací a přeložek silnic nižších tříd. Účelem tohoto 

opatření je převedení zbývající tranzitní dopravy a zatížených směrů vnější dopravy (se zdrojem 

nebo cílem v Přerově) mimo obydlené oblasti a další citlivé nebo hodnotné lokality. Uvolněné 

komunikace, často historické radiály nebo páteřní komunikace městských částí, by měly projít 

dopravním zklidněním, aby bylo dosaženo souladu mezi novou funkcí a formou dotčené 

komunikace.
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Obrázek 11 - Příklad dopravního zklidnění městské radiály (Kadaň)

Součástí opatření je i výstavba nových komunikací na rozvojových plochách města, ať už určených 

pro průmyslové, obchodní či rezidenční aktivity. Jak již bylo řečeno v úvodu této kapitoly, při 

plánování nových komunikací nelze vycházet pouze z požadavků silniční dopravy (například na šířku 

komunikací či kapacitní rezervy), ale v mnohem větší míře než dosud zohlednit požadavky pěších 

(bezpečné přechody, logicky trasované chodníky), cyklistů (samostatné jízdní pruhy, zajištěné 

přejezdy, městský mobiliář) i veřejné dopravy (optimálně položené zastávky, preferenční opatření).

Ve financování tohoto opatření je vhodné postupovat v úzké součinnosti s Olomouckým krajem jako 

vlastníkem silnic nižších tříd, tvořících významný podíl na komunikační síti města. Pro investice do 

výstavby místních komunikací pouze ve vazbě na upravené úseky silnic II. a III. třídy je možné žádat 

o podporu ze Strukturálních fondů EU (ROP NUTS II Střední Morava). Výstavba silnic II. a III. třídy,

místních komunikací, obchvatů sídel a odstraňování nebezpečných míst jsou spolu s dalšími začleněny 

do Prioritní osy 1 Regionálního operačního programu.

Tabulka 15 - Připravované investice zahrnuté do opatření 2.2

Poř.
č.

Název a popis 
projektu/stavby

Investor Stav přípravy 
a realizace

Harmonogram Investiční 
náklady

3 most Legií (most u 
elektrárny)

Olomoucký 
kraj

zrealizováno dokončeno v 
XII/2007

180 000 000 Kč

5 křižovatka II/436 
(budoucí I/55 - ulice 
Polní, Tržní) s ulicí 
Dluhonskou

Olomoucký 
kraj

zpracována studie 
dopravního řešení
a zadáno 
zpracování 
projektové 
dokumentace

? ?

6 I/55 Přerov - průtah 
centrem ("průpich" 
Velké Novosady -
Tovární)

Statutární 
město 
Přerov   
/ŘSD 
Olomouc

vydáno územní 
rozhodnutí, 
investiční záměr 
nebyl schválen 
MD 

? ?

7 silnice II/434 
(napřímení ulice 
Tovačovská 
do podjezdu 
Kojetínská)

Olomoucký 
kraj

Nepřipravuje se. ? ?
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8 propojení ulic 
Tovačovská - Gen. 
Štefánika včetně 
rozšíření „Mádrova 
podjezdu“

Olomoucký 
kraj

studie 
(stavba zařazena 
do koncepce 
rozvoje silniční 
sítě Olomouckého 
kraje); rozšíření 
vlastní mostní 
konstrukce 
probíhá v rámci 
stavby 
„Rekonstrukce 
žst. Přerov, 1. 
stavba“

? 180 000 000 Kč

12 silniční obchvat 
Kozlovic (II/434)

Olomoucký 
kraj

vydáno územní 
rozhodnutí, 
zpracována 
dokumentace pro 
stavební povolení, 
probíhají výkupy 
pozemků

? 113 000 000 Kč

13 komunikační 
propojení ulic 
Osmek – Lipnická

Statutární 
město 
Přerov

Z důvodu 
nesouhlasu orgánu 
ochrany přírody 
není možné 
realizovat. 
v územním plánu 
propojení pro 
bezmotorovou 
dopravu

- -

14 spojka silnic II/150 a 
II/434 (propojení za 
Meoptou)

Statutární 
město 
Přerov

I. etapa 
zrealizována, 

dokončeno v 
2008

17 000 000 Kč

15 jihovýchodní 
tangenta

Statutární 
město 
Přerov

Územní plán 
Přerova a Generel 
dopravy Přerova

výhled ?

23 Nový Tyršův most Statutární 
město 
Přerov

Vydáno stavební 
povolení stavby 
mostu 
(jednosměrný 
provoz ve směru 
z města), probíhá 
výběrové řízení na 
dodavatele; 
Dopravní řešení -
Jižní předpolí –
vydáno územní 
rozhonutí

2010-2011 120 000 000 Kč

32 Příjezdová 
komunikace Újezdec 
Přerov

Statutární 
město 
Přerov

dokončeno zrealizováno 
v VII/2009

28 800 000 Kč

36 Světelná signalizace 
Kojetínská x 
Tovačovská

Statutární 
město 
Přerov

DSP - propadlé 
SP, není zařazeno 
mezi jmenovité 
akce

? 2 000 000 Kč
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37 Rozšíření 
(zobousměrnění) 
ulice Palackého

Statutární 
město 
Přerov

Zpracována 
dokumentace pro 
územní řízení

? ?

47 Rekonstrukce ulice 
U Stadionu v 
Žeravicích

Statutární 
město 
Přerov

Vybrán zhotovitel 2010 ?

48 Rekonstrukce ulice 
Suchý potok v 
Žeravicích

Statutární 
město 
Přerov

Vydáno stavební 
povolení

2010 - 2013 ?

53 Obslužná 
komunikace podél 
železnice za 
Baumaxem 
(od podjezdu do 
Předmostí po ulici 
Skopalovu)

Statutární 
město 
Přerov

Zpracována 
variantní studie, 
zvolena optimální 
trasa, další stupeň 
projektové 
dokumentace se 
nepřipravuje

? ?

Celkem (neúplné náklady) 415 000 000 Kč

Opatření 2.3 – Opravy a údržba silničních komunikací

Problematiku opravy a údržby komunikací ošetřuje Katalog komunikací, který sdružuje informace                  

o stavebně-technickém stavu všech kategorií od silnic I. třídy až po místní komunikace. Na základě 

tohoto nástroje, který by měl být pravidelně aktualizován, lze rozhodovat o prioritách investic do 

oprav a periodické údržby. Příslušnost tohoto opatření je na vlastníkovi silnic (stát, kraj). Statutární 

město Přerov by se mělo podílet na přípravě těchto akcí, kde investorem je kraj, popř. stát, a definovat 

své požadavky s ohledem na bezpečnost chodců a cyklistů (středové ostrůvky, cyklistické pásy…).

V tomto opatření nelze dopustit pouze běžnou plošnou údržbu vozovky mnohdy šířkově 

naddimenzované vozovky bez určených ploch pro statickou dopravu a cyklisty. Místní komunikace 

funkční částečně funkční skupiny B a jistě skupiny C je nutné stavebně uspořádat s ohledem na 

zklidnění dopravy. Pro zvýšení kvality projektů doporučujeme provádět bezpečnostní audity již na 

úrovni studie nebo dokumentace pro územní řízení.   

V případě silnic II. a III. tř. je vhodné žádat o podporu ze Strukturálních fondů EU (ROP NUTS II 

Střední Morava). 
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Tabulka 16 - Připravované investice zahrnuté do opatření 2.3

Poř.
č.

Název a popis 
projektu/stavby

Investor Stav přípravy 
a realizace

Harmonogram Investiční 
náklady

24 Bartošova, 
B.Němcové, 
Denisova, 
Dluhonská, 
Na Odpoledni, 
Na Svépomoc, 
Svépomoc II, 
Svépomoc III, 
Teličkova, 
Sportovní

Statutární 
město 
Přerov

Zrealizováno dokončeno do 
konce 2008

8 600 000 Kč

25 Rekonstrukce -
Brněnská

Zrealizováno dokončeno v 
2009

2 600 000 Kč

26 Wurmova, 
Smetanova, 
Čechova, Šířava, 
Kramářova, 
Sušilova, 
Klivarova, 
Žižkova, Jasínkova, 
Interbrigadistů, 
Vinary - Za 
Humny, 
Lověšice - Mírová, 
Dluhonice –
K Rokytnici, 
U rozvodny,  
Budovatelů

Zrealizováno dokončeno v 
2009

23 000 000 Kč

27 rekonstrukce -
Nerudova, Borošín

Zrealizováno dokončeno v 
2009

53 500 000 Kč

28 frézování -
gen.Štefánika, 
gen.Janouška, 
Bezručova, 
Riedlova, 
Lýsky – U Silnice,
chodník 
Mikuláškova (+ 
E.Beneše a 
Kabelíkova)

Je vydáno ohlášení 
stavby, na opravu 
chodníku v ul. 
Mikuláškově není 
zatím zpracována 
dokumentace.

2011-2013 10 000 000 Kč

29
rekonstrukce -
Větrná

Zpracována 
dokumentace pro 
stavební povolení

2011-2013 10 500 000 Kč

30 Zastupitelstvo 
schválilo na dobu 
10 let, tj. od roku 
2006 do roku 2016, 
částku 20 mil. Kč 
jako předpokládaný 
každoroční výdaj z 
rozpočtu města 

ohlášení stavebních 
úprav (oprav),
zpracovává se 
dokumentace k 
rekonstrukcím 
komunikací

2010 - 2016 120 000 000 Kč



Strategie dopravní obslužnosti města Přerova na období 2007-2013 Mott MacDonald a RARSM
Aktualizovaná verze Statutární město Přerov

S-58
239410 -  S-58 (124)

Přerova

Celkem 140 500 000 Kč

Opatření 2.4 – Rozvoj železniční infrastruktury

V současné době je samozřejmé, že významný dopravní uzel, jakým je Přerov, musí nabízet vynikající 

podmínky pro všechny druhy dopravy, včetně možností pohodlných a rychlých přestupů a překládání 

nákladu. Stavět může na vzájemné blízkosti vlakového nádraží a centra města a těsném sousedství 

vlakového a autobusového nádraží, v neposlední řadě na své poloze – leží na hlavních dopravních 

tazích s evropským významem. Faktem ale je, že těchto výhod není v Přerově příliš využito, město je 

tranzitní dopravou doslova zahlceno a nejsou dostatečně kvalitně řešeny přestupní uzly mezi různými 

druhy dopravy a nabídka a zázemí pro perspektivní intermodální přepravu.

Zkvalitnění železniční dopravy obecně přinesla realizace projektu Modernizace vybrané železniční 

sítě, jejíž podrobnější popis je zahrnut v kapitole 2.2.2 Celostátní a regionální dráhy. Železniční uzel 

Přerov byl koncepcí této modernizace významně poznamenán, a to z důvodu vyčlenění tohoto uzlu 

z modernizovaných úseků. Celkem se jedná o téměř 16 km tratí, kompletní zhlaví a výhybková 

spojení, nástupiště, mostní objekty a další. Je zřejmé, že rekonstrukce těchto objektů je technologicky 

i provozně velmi náročná, a tedy i velice nákladná. Na druhou stranu má potenciál zvýšit komfort 

cestování, snížit cestovní doby i uspořit náklady vydávané na údržbu stávajícího špatného technického 

a provozně omezujícího stavu.

Přípravná dokumentace na tuto stavbu je hotova, v říjnu 2006 bylo vydáno územní rozhodnutí. 

Předpokládané náklady jsou dostupné pouze pro 1. stavbu, dosahují výše přes 4,1 mld. Kč, investorem 

projektu je Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa Olomouc. Navržená stavba 

zahrnuje koleje a související zařízení v železniční stanici a traťové úseky Přerov – Prosenice (trať 

Břeclav – Petrovice u Karviné), Přerov – Dluhonice (trať Přerov – Olomouc), Dluhonice – Prosenice 

(tzv. Dluhonickou spojku) a výhybnu Dluhonice. Rekonstrukce bude zahrnovat v části kolejového 

řešení práce na rekonstrukci železničního spodku, železničního svršku, přejezdů, nástupišť, 

zpevněných ploch, informačního zařízení pro cestující a výstroje trati. S rekonstrukcí železničního 

spodku souvisí i řešení nových odvodňovacích zařízení. V rámci rekonstrukce je kolejiště 

mezistaničních úseků i dopraven přizpůsobeno požadavkům průjezdného průřezu a ložné míry Z–GC. 

V mezistaničních úsecích jsou koleje navrženy v minimální osové vzdálenosti 4,000 m, ve stanicích 

v minimální osové vzdálenosti 4,750 m. Konstrukce železničního svršku zajišťuje bezpečnou jízdu 

drážního vozidla při největší stanovené hmotnosti na nápravu 22,5 t pro třídu zatížitelnosti D4.

Kompletně rekonstruováno bude celé dopravně významné kolejiště. Vjezdová kolejová skupina 

levého přednádraží, uvolněná od nákladní dopravy, je navržena pro svou výhodnou blízkou polohu 

k osobnímu nádraží jako prostor pro realizaci odstavného kolejiště osobních souprav s možností 

předtápění a plnění vodou. Prostor bývalé směrové kolejové skupiny levého přednádraží je rezervován 

k využití pro případný areál technické a hygienické údržby osobních vozů. Současně se zde ponechává 

opravna nákladních vozů. Prostor pravého přednádraží zůstává v rámci přípravné dokumentace 

nedotčen.
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Technické řešení vychází přednostně z dopravní problematiky osobního nádraží jako nejobtížnějšího 

místa uzlu. Průjezdné koridorové koleje jsou vedeny mimo nástupní hrany mezi stávajícím prvním a 

novým druhým nástupištěm. Protože jižní zhlaví neumožňuje umístění kusých kolejí v sudé kolejové 

skupině, jsou navrženy nové kusé koleje č. 5 a 7 v liché kolejové skupině (budou ukončeny před 

stranou nádražní budovy ze směru od Břeclavi, v místě před vyústěním nového podchodu).

V průjezdných kolejích mimo nástupištní hrany bude dosaženo rychlosti V = 80 km.h-1 (tedy pro 

průjezd po II. koridoru přes žst. Přerov).

Dalším významným přínosem rekonstrukce železničního uzlu Přerov bude vybudování nového 

podchodu na nástupiště, který na rozdíl od stávajícího umožní bezbariérové přístupy na tato 

nástupiště. Historická budova železničního nádraží byla rekonstruována v roce 2002, ale vyústění 

stávajícího podchodu zůstalo v původní podobě. Tento bude v rámci navržené rekonstrukce 

modernizován, ale zůstane ve stávající poloze a uspořádání. Nový podchod, navržený v km 183,391, 

tedy 59 metrů od stávajícího směrem k břeclavskému zhlaví, umožní přístup osobám se sníženou 

schopností pohybu a pohodlnější cestování např. s jízdními koly. Jeho vyústění je umístěno do 

prostoru 1. nástupiště, mezi výpravní budovu a nově zbudovanou 5. a 7. kusou kolej. Tato jeho poloha 

je výhodná vzhledem k přestupním vazbám na autobusovou dopravu – cestující nebudou muset 

procházet výpravní budovou a zkrátí se přestupní vzdálenosti. Na druhém konci podchodu je 

v projektu navržena prodloužená část (uzavřená brankou), která povede pod stávajícími kolejemi 26, 

26a, 26b a 28 a bude vyústěna v prostoru Depa kolejových vozidel a DPOV, a.s. Branka umožní vstup 

pouze oprávněným osobám – zaměstnancům těchto firem. Těch je v současné době cca 150.

Tento navržený nový podchod lze výhodně prodloužit a využít jako přístupový koridor k jedné 

z možných lokalit řešení parkování u železničního a autobusového nádraží (více viz Opatření 2.7 –

Řešení dopravy v klidu). V tomto případě bude nutné navrhnout nový model jeho financování –

v současné konfiguraci je investorem části, která slouží pro přístup na všechna nástupiště, SŽDC, s.o. 

a prodloužené části, jež je určena pro přístup zaměstnanců do areálu DKOV a DKV, pak ČD, a.s. 

Rekonstruovány budou i mostní objekty ležící na dotčených traťových úsecích. Z nejdůležitějších 

staveb se jedná zejména o silniční podjezd ulice Kojetínská v žel. km. 183,742, ke kterému je 

přivedena veškerá doprava ze silnic II. třídy č. 434 a 436. Tento podjezd má omezený průjezdný profil 

a v případě jeho neprůjezdnosti je téměř znemožněn příjezd do Přerova směrem z jihozápadu. V rámci 

rekonstrukce žst. Přerov je proto navržena kompletní přestavba tzv. Mádrova podjezdu (zařazeno do 

veřejně prospěšných staveb Územního plánu sídelního útvaru Přerov) – železničního mostu v km 

182,747, který bude nově vybudován v dostatečném průjezdném profilu (parametry MS 9,0/50) pro 

výhledovou komunikaci II/150. Ta spojí Kojetínskou ulici s ulicí generála Štefánika a vznikne tak 

alternativa ke zmíněnému podjezdu ulice Kojetínská.

Na základě rozhodnutí investora byla stavba rozdělena na dvě dílčí části: "Rekonstrukce žst. Přerov, 1. 

stavba" a "Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba" – v roce 2008 byl vypracován projekt na 1. stavbu, 

který zahrnoval pouze samotný uzel Přerov a sledoval především hledisko jeho průjezdnosti.

Projekt označovaný jako "1. stavba" se začal stavebně realizovat v závěru roku 2009, především 

zahájením přípravných prací. Naplno se stavební činnost rozběhla v březnu roku 2010, kdy 

rekonstrukční postupy začnou od Horních Moštěnic směrem do nákladního přednádraží, dále přes 

Mádrův podjezd v oblasti mezi osobním a nákladním nádražím; poté bude následovat rekonstrukce 

pětikolejného mostu přes řeku Bečvu na severním zhlaví a nakonec proběhne rekonstrukce samotného 

osobního nádraží. Předpokládaným termínem dokončení stavby je rok 2012. Po završení této části 

projektu by měla započít realizace "Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba".
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Tabulka 17 - Připravované investice zahrnuté do opatření 2.4

Poř.
č.

Název a popis 
projektu/stavby

Investor Stav přípravy 
a realizace

Harmonogram Investiční 
náklady

1 Rekonstrukce 
železničního uzlu 
Přerov. Zlepšení 
stavu železniční 
infrastruktury tak, 
aby svou kvalitou 
odpovídala zásadám 
modernizace 
železniční sítě v ČR.

SŽDC, s.o.
a ČD, a.s.

Vydáno ÚR na 
celou stavbu;  
Projekt stavby a 
realizace 1. 
etapy

realizace 1. etapy 
v letech 2009 –
2012

2. etapa po roce 

2012

4,108 mld. Kč

Celkem 4,108 mld. Kč

Opatření 2.5 – Rozvoj infrastruktury letiště

Rozvoj letiště k sobě váže nejen zlepšení dostupnosti a atraktivity města i regionu, ale především 

vytvoří kvalitní zázemí pro další ekonomický růst za podpory soukromých investorů. Zajímavě se 

také zhodnotí výhodná poloha na křižovatce významných silnic (D1 a R55) a železničních tratí (II. a 

III. železniční koridor). Na druhou stranu je nutné vnímat blízkost potenciálně konkurenčních letišť 

Ostrava-Mošnov a Brno-Tuřany, která již dnes bezproblémově slouží civilnímu provozu.

Již v roce 2007 deklarovaly statutární město Přerov společně s Olomouckým krajem a Zlínským 

krajem společný zájem na zachování vojenské letecké základny Přerov a vybudování regionálního 

letiště Přerov se smíšeným vojensko-civilním provozem. Deklarace o spolupráci byla podepsána dne 

25.4.2007. Následně byla uskutečněna řada společných kroků, které mimo jiné vedly k rozhodnutí 

vlády ČR č. 1196 ze dne 22. října 2007 o zachování vojenské základny za podmínky fungování jako 

mezinárodního regionálního letiště se smíšeným provozem.

Armáda v letech 2008 - 2009 investovala do obnovy základny 61 mil. korun. V tomto období na 

opravu a údržbu budov, rekonstrukci přistávací dráhy a modernizaci technického zázemí letiště 

přispěly také Statutární město Přerov (10 miliony Kč), Olomoucký kraj (20 miliony Kč) a Zlínský kraj 

(7 miliony Kč). 

Uvedené tři samosprávy založily dne 8.10.2008 spol. Regionální letiště Přerov a.s.  za účelem 

vybudování letiště v Bochoři se smíšenou civilní a vojenskou funkcí i s jeho zapojením do 

integrovaného záchranného systému. Byl schválen Podnikatelský plán letiště Přerov, který je 

podmínkou Evropské komise, aby bylo možno čerpat prostředky z Regionálního operačního programu 

Střední Morava, případně z dalších evropských zdrojů. Z důvodu zajištění financování rozvoje a 

provozu letiště Přerov uzavřelo statutární město Přerov se společností Regionální letiště Přerov a.s. 

Memorandum o spolupráci při rozvoji a provozu letiště Přerov, které přesně specifikuje činnosti 

spojené s rozvojem a provozem letiště Přerov a upravuje oblast financování  s ohledem na možnou 

veřejnou podporu.

V roce 2009 poskytlo statutární město Přerov společnosti Regionální letiště Přerov a.s. finanční 

příspěvek ve výši 1 mil. Kč, v letošním roce pak ve výši 3 mil. Kč.
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.Opatření 2.6 – Vznik terminálu kombinované dopravy - veřejného logistického centra

Každý způsob přepravy má své výhody a nevýhody a různé druhy dopravy jsou efektivní pro různé 

relace a komodity. Volba toho dopravního prostředku, který by způsoboval celospolečensky nejnižší 

náklady a byl efektivní, se v současné době neuskutečňuje. Nejednotné podmínky pro jednotlivé druhy 

dopravy deformují trh a tedy i poptávku. Největší uplatnění nachází silniční doprava, a to pro svou 

flexibilitu, operativnost a rychlost. V uplynulých desetiletích docházelo ke zvyšování tržního podílu 

silniční dopravy na úkor železniční – to vše při celkově rostoucím dopravním trhu. Železniční doprava 

má však oproti svým největším „konkurentům“ – dopravě silniční a letecké – dvě nesporné                             

a podstatné výhody. Způsobuje společensky nižší negativní zátěž životního prostředí a poskytuje 

nesrovnatelně vyšší bezpečnost přepravovaných osob a zboží. 

Je zřejmé, že objektivně správným řešením je používat ty druhy dopravy s nejnižšími externími 

náklady. Logistický řetězec ale musí být komplexní a zajišťovat přepravu z místa vzniku na místo 

upotřebení. A to vodní ani železniční doprava až ke konečnému spotřebiteli zajistit nedokáže. Přístup 

moderních ekonomik k řešení dopravního řetězce tedy spočívá v kombinování jednotlivých druhů 

dopravy tak, aby se využilo jejich předností, a celková zátěž na životním prostředí byla na co nejnižší 

úrovni. K tomu však musí být vytvořeny podmínky, v území musí existovat místa na křižovatkách 

významných dopravních sítí pro překládání zboží mezi více druhy dopravy.  Město Přerov má 

vzhledem ke své poloze bezkonkurenční předpoklady. Komplexní provázanost překladiště s 

veřejným logistickým centrem a propojení pozemních druhů dopravy (silniční a železniční) nejen 

vzájemně mezi sebou, ale i na leteckou dopravu zvyšuje celospolečenský užitek z realizace projektu. 

Realizací projektu překladiště kombinované dopravy ve významném dopravním uzlu města Přerova se 

zlepší podmínky pro využívání železniční dopravy v dopravním řetězci, což je cílem všech moderních 

přístupů v dopravní politice.

Iniciátorem a nositelem projektu TKD Přerov je Statutární město Přerov reprezentované 

Magistrátem města Přerova. Úvahy o vybudování kontejnerového překladiště pocházejí z 

devadesátých let minulého století. V r. 1998 vznikla dopravně-urbanistická studie a zadání pro změnu

územního plánu předmětného území v katastru města Přerova. V r. 2001 byla zpracována studie 

proveditelnosti a o šest let později pak „Vstupní analýza, návrh institucionálního řešení a návrh 

způsobu využití prostředků politiky soudržnosti EU v letech 2007-2013 pro realizaci terminálu 

kombinované dopravy Střední Morava – Přerov“. Na podkladě této analýzy založilo město v červnu 

2007 obchodní společnost Přerovská rozvojová s.r.o. Hlavní náplní společnosti je výkup pozemků, 

rovněž vyřízení dotací a rozběhnutí celého projektu terminálu, případně logistického centra. Průběžně 

probíhají jednání Přerovské rozvojové s.r.o. a vedení města s potencionálními investory. V části 

plochy určené pro TKD a v jeho těsném sousedství odkoupila pozemky firma NYPRO hutní prodej, 

a.s., a předložila projekt na distribuční halu, o kterém jedná s vedením města a s Krajským úřadem 

Olomouckého kraje. Krajský úřad Olomouckého kraje zpracovává studii na výstavbu veřejného 

logistického centra (VLC). Propagací a náplní projektu terminálu se zabývá spol. Přerovská rozvojová 

s.r.o. Páteřní komunikace, která zajistí přístup do VLC, bude budována v rámci výstavby dálnice 

D1/0136 Přerov – Říkovice.   

Vlastní technické řešení (počty kolejí, jejich užitečné délky atd.) se odvíjí od předpokládané kapacity 

překladiště. Samostatným problémem je napojení terminálu kombinované dopravy na železniční 

infrastrukturu; celkem je možné uvažovat o čtyřech možnostech vzájemně se lišících svou kapacitou, 

provozní náročností (např. jízdy úvratí, volná kapacita v poptávaný čas apod.) a v neposlední řadě 

finanční nákladností:
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 Prodloužení stávající výtažné koleje (vedoucí souběžně s tratí na Brno) kolem Lověšic –

výhodou je samostatný příjezd k překladišti bez provozních omezení, tedy s vysokou 

kapacitou, nevýhodou je pravděpodobný negativní vliv na životní prostředí (vlečka by byla 

trasována v blízkosti obydleného území, na které by působila zvýšená hluková zátěž).

 Napojení ze širé trati Přerov – Brno (není podmíněno jejím zdvoukolejněním) – výhodou by 

byly poměrně nižší náklady, nevýhodou nízká kapacita a vzájemné provozní ovlivnění 

s dopravou na hlavní trati (jedná se velmi vytíženou trať v rámci České republiky).

 Využití výhybny ve Věžkách k vybudování odbočné stanice pro vlečku do terminálu 

kombinované dopravy. Tato by ovšem vedla několik kilometrů v souběhu se stávající tratí, 

což by si vyžádalo vysoké finanční náklady.

 Využití stávající vlečky Prechezy k napojení překladiště. Tato varianta by byla technicky                 

i provozně poměrně náročná a výsledné napojení málo kapacitní. Bylo by třeba vstoupit do 

jednání s provozovatelem vlečky a na základě výhledových intenzit vlakové dopravy do 

společnosti Precheza určit kapacitní možnosti pro napojení překladiště. 

Opatření 2.7 – Řešení dopravy v klidu

Oblast parkování, ač v seznamu opatření na posledním místě, je účinným nástrojem dopravní 

politiky. Správně umístěná parkoviště dokáží odlehčit dopravě na zatížených komunikacích v centru 

města, na druhou stranu nevhodně zvolená politika parkování zbytečně „natahuje“ silniční dopravu do 

problematických míst a přispívá ke zhoršení už tak napjaté situace. Cenovou politikou za parkování je 

možné regulovat parkování v centrální části města a stimulovat užívání parkovacích ploch 

v okrajových částech. 

Doporučené umístění kapacitních parkovacích ploch/domů v blízkosti autobusového a železničního 

nádraží:

 pozemky Českých drah, v místě stávajícího nákladového obvodu (koleje č. 13, 15, 17)                         

a dezinfekčních kolejí (č. 11a a 11b). Zde se nachází prostor s velmi výhodnou polohou –

v bezprostřední blízkosti autobusového i vlakového nádraží, a tedy i potenciálem pro 

vybudování komerčních aktivit (např. nákupní galerie s kapacitními garážemi). Řešit by bylo 

třeba náhradní umístění nákladového obvodu Českých drah (místo pro údržbu osobních vozů 

je v rámci rekonstrukce uzlu vyhrazeno v části stávajícího levého přednádraží).

 za kolejemi č. 44, 46, 48 a 50, tzn. za posledními kolejemi žst. Přerov, s napojením na 

přeložku silnice II/150 – výborná dostupnost z dálničního přivaděče z MÚK Přerov – Západ. 

IAD odstavená v této lokalitě nebude způsobovat zahlcení úzkých hrdel při překonávání 

železničních tratí při vjezdu do užšího centra. Cílovou skupinou využívající toto parkování lze 

uvažovat pouze cestující některým druhem veřejné dopravy – podchodem lze zajistit přímý 

přístup na nástupiště žst. a dále i na autobusové nádraží. Při délce podchodu (bylo by jej třeba 

prodloužit oproti variantě v projektu o necelých 100 m) pod kolejištěm je vzdálenost k úrovni 

prvního nástupiště 180 m. Zatraktivnění této lokality pro odstavení automobilu přinese nízký 

poplatek za parkování, možnost nákupu jízdenek na vlak a informační systém o odjezdech 

vlaků a autobusů. Celodenní parkování přímo u nádraží (ve stávající poloze) by bylo naopak 

vhodné finančně znevýhodnit a dále nerozšiřovat jeho kapacitu.
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Obecně se dá říct, že parkovací plochy a stání se navrhují u obchodních, administrativních, 

logistických, přestupních a obytných zón. V případě nově vznikajících parkovacích ploch u výše 

zmíněných zón nebo tzv.P+R se parkovací kapacity stanovují dle normy ČSN 736110. V případě 

stanovení parkovacích kapacit v již existující zástavbě je třeba provést průzkum dopravních zátěží a 

současně poptávky po těchto parkovacích stáních. 

V případě stanovení parkovacích ploch a stání v městské aglomeraci je potřeba tyto dvě aktivity spojit 

a provézt jak dopravní průzkum, tak stanovit parkovací kapacity dle normy u nově vzniklých 

objektů. 

V optimálním případě by měla být doprava v klidu (po investiční i provozní stránce) řešena jedním 

subjektem, který v koordinaci s ostatními opatřeními bude pokrývat údržbu a opravy stávajících 

ploch, investice do nových parkovišť i samotný výběr poplatků za parkování. V oblasti financování se 

nabízí zapojení privátních subjektů.

Tabulka 18 - Připravované investice zahrnuté do opatření 2.7

Poř.
č.

Název a popis 
projektu/stavby

Investor Stav přípravy 
a realizace

Harmonogram Investiční 
náklady

19 Parkoviště 
Osmek a v ul. U 
Žebračky

Statutární 
město Přerov

Zrealizováno Dokončeno 
2008

4 100 000 Kč

21 Sídliště
Předmostí (Pod 
Skalkou, 
Prostějovská, 
Dr.Milady 
Horákové)

Statutární 
město Přerov

Zrealizováno Dokončeno 
2009

11 871 000 Kč

31 Parkování 
v ulici Větrná

Statutární 
město Přerov

Probíhá povolování 
stavby

2011 – 2013 ?

33 Parkoviště Za 
Mlýnem

Statutární 
město Přerov

Zrealizováno Dokončeno 
2009

5 400 000 Kč

38 Parkoviště a 
komunikace 
Alšova 
(Želátovská)

Statutární 
město Přerov

Vydáno územní 
rozhodnutí a 
zpracována 
dokumentace pro 
stavební povolení

2011 - 2013 2 600 000 Kč

39 Parkoviště a 
rozšíření 
komunikací Jižní 
čtvrť

Statutární 
město Přerov

Zpracována 
dokumentace pro 
stavební povolení

2011 - 2013 8 000 000 Kč

40 Parkoviště 
Bratrská

Statutární 
město Přerov

Vydáno územní 
rozhodnutí a 
zpracována 
dokumentace pro 
stavební povolení

2011 - 2013 1 500 000 Kč

41 Parkoviště Pod 
Hvězdárnou

Statutární 
město Přerov

V realizaci 2010 1 035 000 Kč

42 Parkoviště 
Interbrigadistů

Statutární 
město Přerov

Vydáno stavební 
povolení

2011 – 2013 380 000 Kč

43 Parkoviště 
Bohuslava 
Němce

Statutární 
město Přerov

Vydáno stavební 
povolení

2011 – 2013 800 000 Kč
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54 Parkoviště 
Lipnická
(Přerov -
výstaviště)

Statutární 
město Přerov

Zpracována studie, 
nesouhlas vlastníka 
pozemku

50 247 980 Kč

55 Odstavné plochy 
na ulici Tržní a 
Dr. E.Beneše

Statutární 
město Přerov

Zpracována studie 8 349 190 Kč

Celkem (neúplné) 72 912 000 Kč

Opatření 2.8 – Podpora pěší a cyklistické dopravy

Výstavba sítě cyklistických stezek se uskutečňuje dle studie „Návrh sítě cyklistických tras“, kdy se 
pro definované úseky připraví samostatná projektová dokumentace. Do roku 2013 se doporučuje 
vybudovat následující úseky stezek Velká Dlážka, Lipnická (Emos - Kaufland), Lipnická (Kaufland -
Velká Dlážka), Želátovská.

Toto opatření je však nezbytně nutné chápat také jako průřezové, jelikož jeho naplňování může být 

uskutečněno i přes jiná opatření, resp. projekty:

 Opatření 1.3 Snížení počtu nehodových lokalit – odstraněním bodových závad na silniční síti, 

kde dochází ke střetu mezi motorovou dopravou a chodci a cyklisty – jejich stavební úpravou 

– dojte ke zvýšení aktivní bezpečnosti dopravního prostoru komunikací a tím zvýšení 

atraktivity bezmotorové dopravy.

 Opatření 2.2 Doplnění komunikační sítě města – při výstavbě nových komunikací je nutné 

zohledňovat možnost užití nových tras nejen motorovou dopravou, ale i chodci a cyklisty. 

Komunikace pak musí být s ohledem na funkční skupinu doplněna o chodníky či samostatné 

cyklostezky v případě segregace zranitelných účastníků provozu, cyklistickými pásy

v případě částečné segregace cyklistů nebo zachováním smíšeného provozu, ale za 

předpokladu klidnění místní komunikace na tzv. zónu tempo 30.

 Opatření 2.3 Oprava a údržba stávajících komunikací – i při údržbě průtahů silnic je zapotřebí 

zohledňovat požadavky chodců a cyklistů. Silnice jsou komunikace zařazené do vyšších 

funkčních skupin, pro které je nutné oddělit provoz cyklistů mimo jízdní pruhy pro 

automobily. Velmi efektivním způsobem částečné segregace cyklistů je zřízení vyhrazených 

pruhů vodorovným dopravním značením po okrajích širokých vozovek (více než 8 m), 

které jsou v našich podmínkách běžné. 

 Opatření 2.4 Obnova a údržba místních komunikací – místní komunikace spíše komunikace 

s převládající obslužnou funkcí nemovitostí. Dle moderních trendů je zapotřebí stavebními 

úpravami zajistit jejich zklidnění. Až při zklidnění k úrovni 30 km/h se dle zahraničních 

zkušeností doporučuje ponechat smíšený provoz motoristů a cyklistů. Při dovolené rychlosti 

50 km/h obecně by měly být zřízeny cyklistické pruhy. 

 Opatření 3.3 Rekonstrukce autobusového nádraží a Opatření 2.5 Rozvoj železniční 

infrastruktury – velmi exponovaná lokalita vlakového a autobusového nádraží s velkými 

intenzitami chodců a cyklistů vyžaduje komplexní přístup. Aby se podpořila výhodná 

urbanistická poloha dvou terminálů veřejné dopravy a aby se na ně skutečně mohlo nahlížet 

jako přestupní dopravní uzly zpracovatelé Strategie doporučují se zabývat následujícími 

aktivitami:
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o Vybudování cyklistické infrastruktury v území v návaznosti na celoměstskou síť 

cyklostezek

o Zkvalitnění zázemí pro cyklisty – stojany na kola kapacitně nevyhovují

o Zbudování krytých průchodů mezi autobusovým nádražím, výpravní budovou 

železniční stanice a výhledovým vyústěním nového jižního podchodu

o Prodloužení nového podchodu nejen do DPOV a DKV pro zaměstnance, ale až za 

koleje č. 44, 46, 48, 50 do lokality mimo obvod stanice, kterou je možné výhledově 

uvažovat pro kapacitní odstavení osobních automobil s napojením na přeložku II/150. 

Cílem je dosáhnout moderní uspořádání veřejných ploch terminálu s ohledem na rychlý                         

a bezpečný pohyb chodců při přestupu a cyklistů. 

 Opatření 3.4 Optimalizace zastávek – v případě prostorových úprav zastávek zajistit kvalitní 

návrh vedení cyklistických pásů přes ně a bezpečný přístup pěších k zastávkám (přechody pro 

chodce). 

 Opatření 3.6 Bezpečnost a mobilita uživatelů – Zajistit bezbariérovou úpravu zastávek se 

zvýšenou nástupní hranou 200 nebo 240 mm nad úrovní vozovky. Tyto moderní obrubníky 

umožňují bezbariérový přístup do nízkopodlažních vozidel pro občany se sníženou schopností 

pohybu a přesné navedení vozidla k nástupištní hraně.

Zvýšení podílu cyklistické dopravy v dělbě přepravní práce je možné dosáhnout pouze za předpokladu 

vybudované bezpečné infrastruktury a zázemí pro ně. Podmínky pro cyklistickou dopravu je nutné 

uvažovat u každé dopravní stavby (i drobné), kdy musí ze strany statutárního města Přerov 

v zadávacích podmínkách projektových dokumentací vzejít požadavek i na řešení vhodných podmínek 

pro cyklisty. K problematice cyklistické dopravy je nutné přistupovat integrovaně. V lokalitách 

zvýšené koncentrace cyklistů (např. přednádraží prostor) je nutné jim nabídnout i zázemí pro 

odstavení či uskladnění kol. 

Pro efektivní naplňování tohoto opatření doporučujeme provést aktualizaci dokumentace „Návrh 

sítě cyklistických tras a cyklostezek v Přerově“ z roku 2002. 

Přidanou hodnotou by bylo provést i kontrolní sčítání na vybudovaných úsecích a dořešení 

návazností tak, aby na území statutárního města Přerova existovala ucelená a bezpečná cyklistická 

infrastruktura s vybavením pro odstavování nebo uschování kol. Nový generel by měl již zohledňovat 

výhledové dopravní projekty do roku 2013, aby se zajistilo, že budované či překládané komunikace 

pro motorovou dopravu budou zahrnovat i řešení pro cyklistickou a pěší dopravu.    

Tabulka 19 - Připravované investice zahrnuté do opatření 2.8

Poř.
č.

Název a popis 
projektu/stavby

Investor Stav přípravy 
a realizace

Harmonogram Investiční 
náklady

16 Cyklistická stezka 
Přerov - Henčlov

Statutární 
město 
Přerov

Zrealizováno Dokončení v 
2007

14 000 000 Kč

17 Stavební úpravy 
Žerotínova náměstí

Statutární 
město 
Přerov

Zrealizována III. 
etapa

Dokončena 
v 2007

6 256 378 Kč

18 Zpracována studie 
IV.-VI. etapy

? 25 000 000 Kč
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20 Regenerace sídliště 
Předmostí

Statutární 
město 
Přerov

Zrealizována 4.-6. 
etapa z celkových 
11-ti 

4.-6. etapa 
dokončena 
2007 – 2009,
poslední do 
roku 2014

4.-6. etapa: 
32 700 000 Kč

ostatní: ?

34 Chodník v ulici 
Čechova

Statutární 
město 
Přerov                         

Zrealizováno Dokončeno v 
2008

7 700 000 Kč

35 Ostrůvky, přechody            
v ulici Čechova -
plán mobility

44 Přechod pro chodce 
přes I/55 Generála 
Štefánika 
u Lověšic

Statutární 
město 
Přerov

Zrealizováno Dokončeno v 
2008

2 300 000 Kč

45 Přechod pro chodce 
přes I/47 ulice U 
Silnice - Lýsky

46 Chodník v ulici 
Grymovská 
(Kozlovice)

Statutární 
město 
Přerov

Zrealizováno Dokončeno v 
2009

1 900 000 Kč

49 Chodník a 
cyklostezka
Velká Dlážka

Statutární 
město 
Přerov

Zpracována 
dokumentace ke 
stavebnímu 
povolení, řeší se 
majetkoprávní 
vztahy

2011 - 2013 ?

50 Cyklostezka 
Lipnická 
(Emos - Kaufland)

Statutární 
město 
Přerov

Zpracována 
dokumentace ke 
stavebnímu 
povolení, řeší se 
majetkoprávní 
vztahy

2011 - 2013 4 000 000 Kč

51 Cyklostezka 
Lipnická 
(Kaufland - Velká 
Dlážka)

Statutární 
město 
Přerov

Zatím se 
nepřipravuje

? ?

52 Cyklostezka 
Želátovská
(obousměrná 1,2 km)

Statutární 
město 
Přerov

Zpracována 
dokumentace pro 
územní řízení, řeší 
se majetkoprávní 
vztahy

2011 – 2013 6 500 000 Kč

Celkem - neúplné 35 500 000 Kč
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Obrázek 12 - Přivedení cyklistické stezky do přednádražního prostoru (Hodonín)

4.3 Opatření pro rozvoj veřejné hromadné dopravy

Obecně poměrně vysoký podíl dělby přepravní práce MHD vůči IAD v českých městech je dědictvím 

minulé éry, kterého se nesmíme vzdát. Strategickým cílem dopravní politiky Města musí být tento 

podíl minimálně udržet. Je nutné se poučit z vývoje v západoevropských zemích, kde si obdobnou 

situací prošli v polovině minulého století: masový vzrůst stupně automobilizace spolu s fenoménem 

volného pohybu každého jedince zde ve svém důsledku znamenal zahlcení městských oblastí 

automobily nad únosnou mez. MHD v tomto období nebyla rozvíjena. Od posledních dekád minulého 

století je snahou politik radnic v těchto zemích získat zpět ztracený význam MHD. Bylo by velmi 

nemoudré projít si tímto vývojem i u nás – musíme navázat na dobré zkušenosti ze zahraničí a zatím 

stále poměrně výhodnou pozici MHD neztratit. Rozvíjení systému veřejné dopravy, všesměrné 

zkvalitňování jejích služeb a preference MHD před IAD – to jsou nástroje jak onoho sociálně a 

environmentálně příznivého cíle dosáhnout.

Opatření 3.1 – Organizace veřejné dopravy

Opatření předpokládá prohloubení provázanosti linek MHD a PAD na území města. Výchozí stav 

v podobě začlenění obou subsystémů do IDSOK vytváří optimální podmínky pro realizaci tohoto 

opatření. Za zvážení stojí i zahrnutí dalších autobusových linek, provozovaných pod hlavičkou 

IDSOK, do skupiny PAD, zajišťující dopravní obslužnost Města. Stejně tak zůstává otevřená otázka 

připojení železniční dopravy v okrese Přerov do IDSOK. Veškerá součinnost těchto kroků by měla být 

podpořena vhodnou informační kampaní, která pravidelným uživatelům veřejné dopravy poskytne 

stabilní zdroje pro využití IDSOK a návštěvníkům města pomůže v prvotní orientaci dle jejich 

očekávání. Mělo by dojít k naplnění definice integrovaného dopravního systému, kdy se jedná o 

sjednocení nabídky hromadné dopravy do jednoho celku charakterizovaného jednotným tarifem a 

přepravními podmínkami, časovou a prostorovou provázaností. K tomu se váže důležitá vlastnost 

integrovaných systémů – garantované přestupy v přestupních uzlech ů (viz opatření 3.4) v rámci 

jízdního řádu. 
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Charakter tohoto opatření předpokládá koordinaci řešení mezi Městem, Olomouckým krajem jako 

Koordinátorem IDSOK, autobusovými dopravci začleněnými do IDSOK a dosud samostatně 

působícím železničním dopravcem. Vzhledem k neinvestiční povaze opatření jsou očekávané náklady 

minimální. Pouze informační kampaň představuje výdaje, které by však měly být stabilní součástí 

rozpočtu Koordinátora IDSOK.

Vlastnímu zavedení tohoto opatření musí předcházet analýza dopravních směrů veřejné osobní 

dopravy a analýza obsazenosti jednotlivých spojů (dopravní průzkum). Tyto analýzy budou 

zpracovány v rámci projektu „Organizace, řízení a integrace veřejné dopravy ve městě Přerově“, který 

předkládá Vysoká škola logistiky k udělení grantu z Programu švýcarsko-české spolupráce. 

Opatření 3.2 – Preference veřejné dopravy v uliční síti

Rostoucí intenzita dopravy spojená s nedostatečnou kapacitou městských komunikací přináší častější 

výskyt dopravních kongescí. Časové ztráty jsou pak přenášeny na cestující v osobních automobilech, 

stejně jako cestující v autobusech městské i regionální dopravy. Klesá tím spolehlivost veřejné 

dopravy, vznikají řetězové negativní efekty (ztráta návaznosti na další spoje, pozdní příjezdy do škol 

a zaměstnání). Nepříznivý obraz veřejné dopravy pak vede k dalšímu odlivu cestujících a celá kaskáda 

souvislostí se opakuje až do dopravního kolapsu.

Aplikace preferenčních nástrojů znamená ve svém důsledku:

 zlepšení průjezdnosti a plynulosti zatíženými úseky,

 odstranění zpoždění (lepší dodržování jízdních řádů),

 zkrácení jízdní doby,

 snížení energetické náročnosti jízdy,

 zvýšení atraktivity pro cestující.

Cílem opatření je včas podchytit tento negativní trend a vhodným zásahem nejen zamezit dalšímu 

znevýhodnění veřejné dopravy, ale i vytvořit její konkurenční výhodu v určitém typu cest. 

Dle odborné literatury lze rozdělit nástroje preference MHD do těchto skupin: 

 Přímé nástroje (jsou vazbou dopravního prostředku na dopravní cestu):

o preference dopravní – zpravidla realizovaná pomocí prvků telematiky (např. aktivní 

preference na křižovatkách řízených světelným signalizačním zařízením),

o preference legislativní (např. změna dopravního režimu, úprava řežimu řízení SSZ, 

instalace dopravního značení jistým způsobem zvýhodňujícího soupravy MHD,  

omezení vjezdu ostatních vozidel v obdobích dopravní špičky nebo neomezeně),

o preference umožněná stavebními úpravami nebo vodorovným dopravním značením na 

komunikacích, úpravami zastávek apod.

 Nepřímé nástroje (slouží k podpoře vyššího využívání hromadné doravy, jsou vazbou na 

uživatele):

o dostatečná nabídka spojů,

o integrace dopravních systémů,

o informační systémy,
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o systém prodeje jízdních dokladů,

o nástroje pro vyšší pravidelnost a přesnost provozu,

o řešení zastávek z hlediska pohodlnosti a bezpečnosti, optimalizace zastávek,

o nasazování nových vozidel,

o systémy park + ride, bike + ride, kiss + ride,

o public relations.

Některé nástroje jsou v textu podrobně popsány jako samostatná opatření (viz 3.1; 3.4; 3.5; 3.6). 

Přímé nástroje jsou investičně velmi nákladné a mohou narážet na bariéry stísněných poměrů na 

stávající komunikační síti, kdy pak v podstatě není jejich realizace možná. Systém aktivní preference 

umožňuje preferenci autobusů při průjezdu křižovatkou a je založen na radiové komunikaci vozidla 

s řadičem SSZ. K lokalizaci vozidel může být využito systémů satelitní navigace GPS. Systém může 

být doplněn o další funkce – např. vazbou na jízdní řád lze on-line informovat cestující o míře 

zpoždění na zastávkách vybavených informačními panely, na panelech uvnitř vozidel, ale i vně mimo 

systém (v mobilních telefonech). Systém pak umožní i efektivnější řízení dopravy dispečerským 

stanovištěm, kdy např. lze řidiče sledovat (a následně postihnout) při zrychlování spojů v době mimo 

dopravní špičky.

Mezi základní a vysoce účinný nepřímý nástroj patří zejména kvalitní nabídka odpovídající 

poptávce (standardy kvality). Jde o prvek, který je rozhodující pro chování potencionálních 

cestujících – zda využije služeb MHD či nikoliv. U systémů odbavování cestujícíh je moderním 

trendem závadění čipových karet, které integrují funkci předplatní časové jízdenky a 

elektronické peněženky. Na kartu lze vkládat libovolnou finanční částku (zde je vhodné nabídnout 

uživatelům co nejširší škálu možnosti „dobíjení“ např. i přes internetový účet) a následně z ní strhávat 

částky za jednotlivé jízdné. Nebo lze na kartu uložit elektronickou časovou jízdenku. Karty lze použít i 

jako platební nástroj za zboží či služby u dalších smluvních partnerů, k zakoupení vstupenek na 

kulturní akce nebo jako průkazy do městkých institucí (knihovna, bazén), uhrazení parkovného atd. 

Pro studenty je možné je využít k odběru stravy v jídelnách základních a středních škol. Při zavádění 

čipových karet je nutné vyřešit doplňkový nákup jednotlivých jízdenek pro nahodilé cestující, kteří 

nevlastní čipovou kartu a pro jednorázovou cestu by její pořízení bylo neekonomické. Pro co nejširší 

rozšíření čipových karet je nutná jejich kompatibilita s kartami výhledově zaváděnými v rámci 

IDSOK.

Dle zkušenosti dopravce vznikají zbytečná zpoždění při pohybu autobusů v kolizním směru v úzkém 

uličním prostoru s vozidly svozu komunálního odpadu, případně zásobování, která nelze předjet. 

Administrativním zásahem je možné usměrnit dobu svozu odpadu či zásobování v těchto úzkých 

hrdlech do doby mimo dopravní špičku či mezi dva spoje, aby byl důsledek pro plynulost MHD co 

nejmenší. 

Opatření 3.3 – Rekonstrukce autobusového nádraží

Rekonstrukce autobusového nádraží proběhla v letech 2009 – 2010. Opatření je naplněno. Byla 

vybudována nová odbavovací budova autobusového nádraží, zastřešeny nové nástupní perony, 

pootočené o 45° oproti předcházejícímu řešení a vybudován jeden společný výjezd pro autobusy. 

Součástí stavby byla rovněž nezbytná úprava komunikací v místech dopravního napojení na stávající 

komunikace. 
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Rekonstrukce autobusového nádraží počítala se 4-mi nově zastřešenými nástupními perony. 

Všechny perony jsou vybaveny přestřešením v celé své ploše, mobiliářem – lavicemi, informačním 

systémem dopravců a umělým osvětlením. Nová odbavovací budova je jednopodlažní nepodsklepený 

objekt, zastřešený pultovou střechou s malým spádem, přímo navazující na střechu přestřešení 

1. nástupiště. 

Areál nového nádraží samozřejmě poskytuje i bezpečnou trasu pro chodce pohybující se ve směru                

z nádraží Českých drah k supermarketu Hypernova. Nedílnou součástí projektu jsou i sadové úpravy. 

V zeleném pásu severně od nástupišť je navrženo založení jednořadé aleje stromů v délce přibližně 

160 metrů. Celkově bude v prostoru nádraží vysázeno 28 vzrostlých stromů.

Obrázek 13 - Vizualizace nového autobusového nádraží v Přerově

Tabulka 20 - Připravované investice zahrnuté do opatření 3.3

Poř.
č.

Název a popis 
projektu/stavby

Investor Stav přípravy 
a realizace

Harmo-
nogram

Investiční 
náklady

2 Rekonstrukce 
autobusového 
nádraží

Statutární 
město Přerov

vydána stavební 
povolení - 4x SP, 
dokumentace 
realizace stavby

2008-2009,

skutečnost: 

2009-2010

112 982 570 Kč,

skutečnost: 

149 800 000 Kč

Celkem 149 800 000 Kč

Opatření 3.4 – Optimalizace zastávek

Opatření předpokládá po analýze vedení linek vytipování takových důležitých zastávek, které 

obsluhují významné zdrojové, resp. cílové území nebo jsou vytíženým přestupním uzlem. V těchto 

zastávkách by pak měla být sjednocena nabídka městských a příměstských linek jako součást 

naplňování podstaty systému integrované dopravy. Takto koncipované zastávky pak budou 

odpovídajícím způsobem vybaveny městským mobiliářem a statickým i dynamickým informačním 

systémem. Ve vybraných případech přicházejí v úvahu i úpravy zastávkových zálivů a chodníků.
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Racionalizace sítě zastávek na území města (sjednocení blízkých městských a regionálních zastávek 

do jednoho významného bodu) umožní snadnou orientaci cestujících, vytvoří příznivé podmínky pro 

hlubší provázání MHD s PAD a poskytne odpovídající komfort veřejné dopravy. Stejně tak investice 

do bezpečného a bezbariérového přístupu k zastávkám jsou efektivnější, slouží-li tyto zastávky 

většímu množství linek.

Obrázek 14 - Příklad úpravy zastávkového zálivu do vyhovující podoby (Mariánské Lázně)

Obdobně jako v případě předchozího opatření se nabízí možnost spolufinancování ze Strukturálních 

fondů EU (ROP NUTS II Střední Morava) či z Programu švýcarsko-české spolupráce. Optimalizace 

zastávek je úzce provázána s opatřením 3.6 „Bezpečnost a mobilita uživatelů“. 

Opatření 3.5 – Modernizace vozového parku

Nároky na kvalitu vozového parku veřejné dopravy rostou obdobným tempem jako vývoj automobilů. 

Nadčasové vozidlo MHD musí splňovat podmínku bezbariérového přístupu alespoň do části 

podlahové plochy. Neustále se zpřísňující exhalační normy vybízejí k hledání alternativních pohonů. 

Jedním z nich je pohon na zemní plyn.

Zemní plyn patří společně s biopalivy mezi nejperspektivnější alternativní paliva, s jejichž masovým 

rozšířením v příštích letech počítá Evropská unie. V dubnu 2006 byla podepsána „Dohoda o rozšíření 

zemního plynu jako alternativního paliva v dopravě" mezi státem reprezentovaným ministerstvem 

průmyslu a obchodu a devíti plynárenskými společnostmi. Z jejího textu vyplývá, že do roku 2020 by 

zemní plyn měl mít minimálně desetiprocentní podíl na celkové spotřebě pohonných hmot v dopravě. 

Plynárenské společnosti se mimo jiné zavázaly, že podpoří nákup ekologických autobusů a vybudují 

síť plnicích stanic v hodnotě jedné miliardy korun. A to jak na hlavních silničních tranzitních tazích, 

tak i na komunikacích místní a regionální úrovně. 
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Z celkového počtu zhruba 2000 vozidel s plynovým pohonem, které se nyní pohybují na českých 

silnicích, je zhruba 270 autobusů v městské hromadné a meziměstské linkové dopravě. Právě u 

vozidel městské hromadné dopravy se využití zemního plynu jeví jako ideální, protože se jedná o 

velké znečišťovatele městského životního prostředí. Dopravní podnik města Brna porovnal spotřebu 

autobusů poháněných zemním plynem a naftou a celková úspora nákladů pro jednu vozovnu v Brně za 

12 let by činila až 170 milionů korun. Dle uveřejněných propočtů dosahuje úspora na palivo u 

autobusů od 2 do 4 Kč/km při pohonu na CNG. Provozovatelům CNG autobusů je garantována úspora 

2 až 3 koruny na ujetý kilometr v nákladech na palivo. Ekonomickou výhodou je nulová silniční a 

nulová spotřební daň a nulové ztráty paliva zaměstnanci podniku. Z hlediska příznivého vlivu na 

životní prostředí je plnění emisních limitů Euro V a snížení hladiny hluku o 10 – 15 db.

V 1. čtvrtletí roku 2010 bylo republice vybudovaných 25 veřejných plnících stanic.

Nákup nízkopodlažních vozidel poháněných zemním plynem byl zakotven ve výběrovém řízení na 

nového dopravce. K dnešnímu dni provozuje SAD Trnava 12 autobusů na CNG ze 17 nasazovaných 

na linkách MHD. Do dvou let bude opatření zcela naplněno. V červnu 2010 byla zprovozněna plnící 

stanice na CNG, kterou provozuje spolčenost Bonett Gas Investment, a.s. 

Zaváděním nízkopodlažních autobusů s pohonem na CNG vyplynul problém při obsluze městské části 

Lověšice linkami 3 a 7, které vzhledem k větší světlé výšce nedokáží podjet podjezd pod železniční 

tratí Přerov – Břeclav. Bez realizace stavebního zásahu do podjezdu budou tyto linky nadále 

obsluhovány buď dieslovými nízkopodlažními vozidly nebo vozidly s pohonem na CNG klasické 

konstrukce.

Obrázek 15 - Vozidlo poháněné CNG a plnící stanice 

Odbor životního prostředí Magistrátu města Přerova předložil vedení města v lednu 2007 záměr 

„Ekologizace městské hromadné a příměstské dopravy v Přerově”, který do roku 2013 počítá 

s investicí do obnovy vozového parku ve výši 240 mil. Kč (nákup 40 autobusů MHD a PAD) a 

investicí do infrastruktury ve výši 15 mil. Kč (plnící stanice CNG). K naplnění programu dochází 

v systému MHD. Ekologizace vozidel v systému PAD je i v rámci celé republiky značně ojedinělá.

Multiplikačním efektem tohoto opatření je i vytvoření podpory ekologizace ostatních osobních i 

nákladních vozidel, tím, že je zajištěna možnost čerpání CNG ve veřejné plnicí stanici . 
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Opatření 3.6 – Bezpečnost a mobilita uživatelů

Kvalitně vybavené a dobře umístěné zastávky spolu s moderními bezbariérovými vozidly samy o sobě 

nestačí uživatelům veřejné dopravy k plné spokojenosti. Tím posledním prvkem je zajištění 

bezpečného a bezbariérového přístupu k zastávkám.

Úkolem opatření je vyhledat nehodové přechody pro chodce v blízkosti zastávek MHD a regionální 

dopravy a dle místních podmínek navrhnout způsob jejich rekonstrukce do bezpečné podoby. Dále je 

nutné definovat pěší trasy od dopravních uzlů k významným cílům ve městě, na kterých budou 

aplikovány prvky dopravního zklidnění. 

Opatření vychází z již zpracovaného podkladu - studie „Návrh bezbariérových tras“, která navrhuje 

pěší trasy propojující veřejně přístupné budovy úřadů, objektů sociálních služeb, zdravotnictví, 

školství a podobně. Zároveň trasy propojují uvedené objekty se zařízeními veřejné dopravy, tj. 

autobusovým a vlakovým nádražím, zastávkami MHD a zajišťují přístup do lokalit města 

s významnou funkcí obchodní, kulturní a veřejných služeb. Studie předpokládá realizaci programu 

v pěti etapách do roku 2013, předpokládané celkové náklady činí 21 mil. Kč.

Velmi vhodná je koordinace s opatřením 3.4 „Optimalizace zastávek“, kde je možnost

spolufinancování ze Strukturálních fondů EU (ROP NUTS II Střední Morava).

Obrázek 16 - Příkladné řešení bezpečného a bezbariérového přechodu pro chodce (Humpolec) 

Opatření 3.7 – Měření spokojenosti s veřejnou dopravou

Zpětnou vazbou provedených opatření v oblasti veřejné dopravy by měly být pravidelné 

marketingové průzkumy, zaměřené na uživatelské vnímání inovací a identifikaci potenciálních 

problémových bodů k dalšímu řešení. 

Cílem by mělo být vytvoření pozitivního image veřejné dopravy ve městě.
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4.4 Opatření pro zajištění optimálních nákladů a financování

Skupina opatření definuje různé formy zajištění prostředků pro financování výstavby a údržby 

dopravní infrastruktury. Zároveň nastavuje kontrolní mechanizmy a zásady řízení jednotlivých forem 

organizace uvnitř Města i v návaznosti na smluvní partnery a poskytovatele dotací. Charakterem patří 

tato skupina opatření mezi průřezové, pokrývající předchozí cíle 1 až 3.

Opatření 4.1 – Strukturální fondy EU

Strukturální fondy EU zahrnují finanční a technickou pomoc. Peníze ze strukturálních fondů jsou 

čerpány v několikaletých cyklech na základě definovaných cílů a priorit. Pro období 2007-2013 je 

hlavním zájmem větší sociální a ekonomický růst a vytváření více pracovních míst pro všechny 

regiony. V rámci města Přerov se jedná o Regionální operační program ROP NUTS II Střední 

Morava. Vzhledem k výjimečnosti doby, kdy do ČR z EU poplyne nebývalé množství financí je třeba 

této problematice věnovat nebývalou pozornost.

Doporučujeme proto vyčlenit tým pracovníků, kteří budou sledovat a nalézat možnosti využití financí 

z daných fondů k momentálně připravovaným projektům. Následně na to zajistí spolupráci 

s vhodným zpracovatelem projektu, který se orientuje v problematice přípravy, žádosti a následného 

monitoringu projektů spolufinancovaných z fondů EU.

Současně je třeba připravit projekty pro druhou část tohoto období. Tato činnost spočívá ve výběru  

vhodného projektu a jeho následné přípravě až do podoby žádosti o spolufinancování. Je třeba 

nezapomenout na tzv. integritu projektů znamenající spojení malých projektů, které spolu tématicky, 

místně a časově související. 

Opatření 4.2 – Spolupráce se soukromým sektorem

Opatření si klade za cíl vyhledat rezervy a poskytnout na základě zmapování současného stavu 

informace o možnostech zajištění služeb města jiným způsobem. Jedná se například o zajištění

technických služeb (parkování, veřejné osvětlení a SSZ, údržba místních komunikací) a městských 

služeb (např. provozování MHD).

V tomto případě se přímo nabízí uvažování o spolupráci veřejného a soukromého sektoru, což 

v praxi znamená, že Město přenechá realizaci a všechna rizika projektů soukromému sektoru, aniž nad 

nimi ztrácí kontrolu. Na základě prozkoumání situace z jiných měst lze v oblasti městských                   

a technických služeb uvažovat tímto směrem v oblasti celkového přenechání všech technických služeb 

jako balíčku služeb městu. Lze ale uvažovat i parciálně a technické a městské služby rozdělit na 

jednotlivé služby a pro ty pak nalézt vhodný soukromý sektor jako provozovatele těchto služeb.

Toto vyžaduje v první fázi správné rozhodnutí, o které služby se v daném případě může jednat tak, aby 

tato spolupráce byla výhodná pro obě strany. Následuje pak správný postup zajištění této spolupráce, 

tzn.smluvní zajištění (několik variant smluvního vztahu), finanční zajištění a zajištění kontroly dle 

zásad spolupráce veřejného a soukromého sektoru.
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Opatření 4.3 – Využití a rozvoj vlastních zdrojů

Toto opatření se také týká vyhledání rezerv v rámci zajištění městských a technických služeb, stejně 

jako všech investičních akcí, které spadají do kompetence města. Ke správnému využití financí je 

proto třeba napřímit úsilí k tomu, aby byly vždy nalezeny projekty, které splňují podmínku integrity

(současně lepší dostupnost financí z EU) a současně aby spolu souvisely místně a časově. 

Doporučujeme proto úsilí nasměrovat k vytvoření větších projektů (balíků malých projektů) 

zahrnujících několik menších, které by v konečném důsledku obsáhly celou zasaženou oblast. 

Tento směr plánování je spojen i s časovou a místní souvislostí projektů. Doporučujeme proto 

realizovat projekty spolu časově i místně související v jeden okamžik. Dojde tak k ušetření financí.

Opatření 4.4 – Příjmy Města z komerčních aktivit

Obce mají v současném systému financování malé možnosti přímého ovlivnění svých příjmů. Systém 

financování se v ČR také velmi často podstatným způsobem mění. Je však třeba vždy napřímit úsilí                

i ke komerčním aktivitám, komerčnímu smýšlení při plánování projektů a investic – tedy vyhledat 

možnosti získání financí z dalšího pronájmu prostor a ploch. 

Domníváme se, že toto komerční smýšlení by mělo jít společně s přípravou projektu. Konkrétní 

prostor pro tyto aktivity momentálně vidíme v projektu nového autobusového nádraží, který by měl 

společně s železniční stanicí Přerov vytvořit přestupní terminál. Dle zkušeností z jiných měst se jeví 

jako maximálně výhodné oblast přestupního terminálu využít k obchodním a kulturním aktivitám. 

Doporučujeme proto při realizaci rekonstrukce autobusového nádraží, spojit vše v jeden celek se 

železniční stanicí Přerov a v budoucnu vážně uvažovat s parkovacím prostorem na druhé straně 

kolejiště. To vše pak spojit s komerční, obchodní a kulturní zónou, která by tyto tři terminály 

jednotlivých druhů dopravy zastřešovala. Současně tak bude docházet k výnosům plynoucím z této 

vysoké investice v centru Přerova.

Obrázek 17 - Propojení autobusového a vlakového nádraží (Galerie Vaňkovka, Brno)
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5 Sestavení Balíků opatření

Jednotlivá opatření, představená v předchozích kapitolách, je vhodné soustředit do několika skupin, 

tzv. Balíků opatření, pro které platí společné mechanizmy rozhodování ve volbě scénářů. Volba 

jednotlivých balíků proběhla na základě vyhodnocení jednotlivých Opatření a stavu jejich 

připravenosti v tzv. dvoustupňovém posuzování, které definuje:

1. splnění minimálně jednoho kritéria Opatření:

 Město Přerov přímo ovlivňuje realizaci Opatření (investičně, organizačně)

 Opatření lze zahrnout do integrovaných projektů (souvisí tematicky s ostatními)

 Opatření spolu souvisejí místně (stejná lokalita) a časově (společný harmonogram)

2. definování aktuálního stavu přípravy 

 Projekt je připraven k realizaci (vydáno stavební povolení)

 Na projekt / program je zpracována přípravná dokumentace (studie, DÚR apod.)

 Projekt není aktuálně připravován

Do společných Balíků jsou pak preferována opatření splňující nejvíce kritérií v prvním stupni                      

a vykazující nejvyšší stupeň připravenosti ve druhém stupni. 

V rozhodovací tabulce je příslušnost k jednomu z pěti Balíků zřejmá podle zvolené barvy. Pokud je 

Opatření v tabulce zaneseno vícekrát, znamená to, že jeho části jsou v různém stádiu přípravy či 

splňují různá kritéria. Opatření, která nejsou zahrnuta do Balíků opatření, byla ponechána 

k samostatnému řešení mimo rámec této Strategie. Opatření 4.1 až 4.4 mohou být součástí více Balíků 

(vzhledem ke svému průřezovému charakteru) a byly přiřazeny mimo rozhodovací tabulku. 

Tabulka 21 - Rozhodovací tabulka pro sestavení Balíků opatření

↓  2. stupeň → 1. stupeň Přímý vliv Města Integrované projekty Místní /čas. souvislost

Připraveno k realizaci 2.2 3.3 3.3 2.2 3.3

Probíhá příprava 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.8 3.6 1.1 1.2 1.3 1.4

1.5 2.2 2.3 2.7 1.5 2.2 2.3 2.7

2.8 3.6 2.8 3.6

Není připravováno 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5 2.8 3.2 3.4 1.2 1.3 1.4 1.5

2.2 2.3 2.7 2.8 3.5 2.2 2.3 2.7 2.8

3.1 3.2 3.4 3.5 3.2 3.4
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Tabulka 22 - Přehled Balíků opatření

_._ Balík opatření I – Efektivní organizace veřejné dopravy

_._ Balík opatření II – Atraktivní veřejná doprava

_._ Balík opatření III – Funkční a bezpečné komunikace

_._ Balík opatření IV – Cyklistická a pěší doprava

_._ Balík opatření V – Kvalitní technické služby

5.1 Balík opatření I – Efektivní organizace veřejné dopravy

Opatření 3.1 4.2 4.3 4.4

Veřejná hromadná doprava je na území města Přerova zajišťována dvěma subsystémy IDSOK –

městskou hromadnou dopravou (MHD) a příměstskou dopravou (PAD), jak je detailně popsáno 

v kapitole 2.4. Provozování obou subsystémů v jednom celku integrované dopravy vede k uživatelské 

konvergenci do jednoho celku, avšak institucionálně je nutné vnímat obě části odděleně. 

Město Přerov jde cestou  níže popsaného Modelu 1 – Závazku veřejné služby. Standardy kvality jsou 

součástí smlouvy s novým dopravcem SAD Trnava. Smlouva rovněž řeší způsoby vykazování 

prokazatelné ztráty. Doporučení nezřizovat vlastní dopravní společnost s majetkovým podílem města 

bylo akceptováno. 

5.1.1 Příměstská doprava

V § 19a  zákona 111/1994 Sb. o silniční dopravě je základní dopravní obslužnost (ZDO) definována 

jako zajištění přiměřené dopravy po všechny dny v týdnu z důvodu veřejného zájmu, především do 

škol, do úřadů, k soudům, do zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní péči a do 

zaměstnání, včetně dopravy zpět, přispívající k trvale únosnému rozvoji tohoto územního obvodu. 

Zajistit ZDO je úkolem státu. Zákon však přenechává tuto povinnost krajským úřadům, které jsou 

součástí státní správy. V zákoně je definován tzv. závazek veřejné služby, který garantuje dopravcům 

úhradu prokazatelné ztráty z provozu veřejné linkové dopravy (viz dále). Určení standardů dopravní 

obslužnosti je úkolem Krajského úřadu – v případě Olomouckého kraje bylo rozhodnuto, že za ZDO je 

považován plný rozsah dopravy v pracovních dnech. 

Na principu ZDO jsou provozovány linky PAD v pracovních dnech, avšak mimo území Města. 

Vnitroměstská dopravní obsluha linkami PAD je hrazena z prostředků Města podle kalkulační jednice 

vztahující se na ZDO, kontrolovanou Krajským úřadem. V tomto faktu vidíme jistý rozpor, kdy Město 

financuje dopravní obslužnost, avšak nemá zde rozhodovací pravomoc. Zákon tento nesoulad řěší 

obecně v § 19a, kde obecní úřad předkládá kraji návrhy na zabezpečení dostupnosti služeb ve veřejné 

linkové dopravě a informuje kraj o místních přepravních podmínkách a o veřejném zájmu na 

přepravních potřebách obyvatel obce. Smluvní vztah Krajského úřadu a Města doporučujeme 

doplnit o mechanizmy, které Městu zaručí: 
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 transparentní výpočet podílu Města na úhradě prokazatelné ztráty ze zajištění ZDO 

v působnosti Krajského úřadu (Městu musí být předkládány všechny podklady pro uznání 

prokazatelnosti ztráty)

 podíl na kontrole hospodaření s veřejnými finančními prostředky, kterými je hrazena 

prokazatelná ztráta, především pak prostředků Města 

 možnost zásahu do organizace dopravy pro potřeby koordinace linek PAD s linkami MHD a 

z toho plynoucího zajištění efektivní konvergence obou subsystémů na území města.  

V § 19c téhož zákona je ostatní dopravní obslužnost (ODO) popisována jako zajištění dopravních 

potřeb územního obvodu obce nad rámec základní dopravní obslužnosti území kraje. Zákon dále 

určuje, že na zajištění ostatní dopravní obslužnosti uzavírá obec s dopravcem závazek veřejné služby a 

hradí ze svého rozpočtu prokazatelnou ztrátu vzniklou dopravci plněním závazků veřejné služby. Pro 

Město tak ODO představuje:

 všechny spoje na linkách PAD mimo pracovní dny dle rozhodnutí Krajského úřadu

 subsystém linek MHD, který je v plné kompetenci Města

V případě financování ODO na linkách PAD se pro Město nic nemění – prokazatelná ztráta 

vnitroměstské dopravy je hrazena obdobně jako v režimu ZDO. Platí zde tedy stejné podmínky a 

zájmy města, jaké jsou popsané pro ZDO. Jediný rozdíl spočívá ve smluvních stranách: zatímco 

v případě ZDO je partnerem Města Krajský úřad, v případě ODO pak samotný dopravce. Vzhledem ke 

skutečnosti, že oba druhy dopravní obslužnosti jsou v praxi provázané, doporučujeme v případě 

financování ODO na linkách PAD postupovat v úzké spolupráci s Krajským úřadem. Ten dokáže 

efektivně koordinovat zájmy všech zúčastněných subjektů (obcí a měst na trasách linek) a také 

aplikovat účinné kontrolní mechanizmy vůči dopravcům.

Dne 1. července 2010 vtoupil v platnost zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě 

cestujících, který upravuje postup státu, krajů a obcí při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnými 

službami v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou a veřejnou linkovou dopravou.

5.1.2 Městská doprava

Linky MHD jsou v současnosti rovněž provozovány v režimu ODO. Zde je rozhodovací pravomoc na 

straně Města, které vydává a schvaluje licence a vybírá dopravce na jednotlivé linky. Současný 

mechanizmus vztahu mezi Městem a dopravcem byl již popsán v kapitole 2.4. Z pohledu silničního 

zákona pro závazky veřejné služby a prokazatelnou ztrátu v ostatní dopravní obslužnosti platí 

přiměřeně ustanovení vztahující se k ZDO. 

Právní vyjasnění vyžaduje otázka, zda řešení dopravní obslužnosti cestou uzavírání smluv o závazku 

veřejné služby s následným nárokem dopravce na úhradu prokazatelné ztráty je obligatorním 

postupem pouze v případech, kdy jsou k financování této zakázky použity státní finanční prostředky 

(tzn. z rozpočtu státu nebo krajských úřadů), či zda se povinnost uzavírání smluv o závazku veřejné 

služby v zajištění ODO vztahuje i na města a obce.  



Strategie dopravní obslužnosti města Přerova na období 2007-2013 Mott MacDonald a RARSM
Aktualizovaná verze Statutární město Přerov

S-79
239410 -  S-79 (124)

Pokud by obligatorní postup platil pouze pro státní finanční prostředky, je v případě MHD možná 

svobodná dohoda smluvních stran, která může zahrnovat i jiný model vyrovnání ekonomické újmy 

způsobené provozováním ztrátové dopravy. Otevřela by se tím cesta ke dvěma modelům smluvního 

vztahu mezi Městem a dopravcem, zajišťujícím provoz na linkách MHD:

 Model 1 – Závazek veřejné služby spojený s úhradou prokazatelné ztráty

 Model 2 – Spolupráce veřejného a soukromého sektoru s platbou za dostupnost služby 

Model 1 – Závazek veřejné služby

Uzavírání smluv o závazcích veřejné služby podléhá režimu obchodního zákoníku, neboť pro tyto 

dohody neexistuje samostatný smluvní typ. Smlouvy musejí být vyhotoveny vždy písemně a jejich 

součástí je obligatorně i předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty (viz dále). Předmětem závazku 

veřejné služby může být jen veřejná linková doprava, nikoliv zvláštní linková a nepravidelná doprava.

Při uzavírání smluv, jejichž předmětem je závazek veřejné služby, musejí územní samosprávné celky 

postupovat dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Přitom

je možné využít tzv. soutěžní dialog, jehož prostřednictvím může Město upřesnit a blíže specifikovat 

technické podmínky, vč. právních a finančních požadavků na požadované plnění zakázky.

Zásadním termínem v institutu závazku veřejné služby je prokazatelná ztráta - rozdíl mezi součtem 

ekonomicky oprávněných nákladů a upraveného přiměřeného zisku na straně jedné a součtem 

dosažených tržeb a výnosů na straně druhé.

Obrázek 18 - Princip výpočtu prokazatelné ztráty

Prokazatelné vyúčtování všech položek pro výpočet prokazatelné ztráty je základem korektního 

vztahu mezi dopravcem a Městem, neboť snadno ověřitelné údaje nezadávají příčinu ke spekulacím

o neefektivním vydávání veřejných prostředků ze strany Města a chrání dopravce před nařčením 

z nezákonných přesunů finančních prostředků. Zároveň jsou transparentní podklady o hospodaření 

účinným nástrojem pro odhalení rezerv k dosažení vyšší efektivity provozu, ať na straně příjmové 

nebo výdajové.

Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty na celé období platnosti smlouvy je povinnou 

součástí smlouvy o závazku veřejné služby. Předkládá jej dopravce před uzavřením smlouvy. Součástí 

tohoto dokladu je „Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti“ za minulé uzavřené období. Na 

základě odborného odhadu Město uhradí prokazatelnou ztrátu maximálně do jeho výše, pokud nedojde 

k nepředvídatelnému nárůstu prokazatelných nákladů.



Strategie dopravní obslužnosti města Přerova na období 2007-2013 Mott MacDonald a RARSM
Aktualizovaná verze Statutární město Přerov

S-80
239410 -  S-80 (124)

Pro správné zaúčtování a možnost zpětné kontroly ekonomicky oprávněných nákladů a tržeb                      

a výnosů z přepravní činnosti je dopravce povinen vést odděleně účetnictví veřejných služeb. Pokud 

v případě přerovské MHD bude dopravce zároveň provozovat příměstskou dopravu řízenou Krajským 

úřadem, jednoznačně doporučujeme zakotvit do smluvní dohody požadavek na oddělené účtování 

MHD. Toto osamostatnění umožní Městu účinně kontrolovat hospodaření s veřejnými prostředky                  

a zamezit případnému přelévání nákladových i příjmových položek v rámci veřejných služeb. Je proto 

nezbytné již ve smlouvě o závazku veřejné služby sjednat způsob a rozsah vnitropodnikového 

účetnictví.

Z takto nastaveného účetnictví bude možné jednoznačně identifikovat podklady pro prokazatelnost 

ztráty ze závazků veřejné služby v oblasti MHD:

1. statistika o kilometrickém proběhu autobusu (ujetá vzdálenost na linkách MHD, 

manipulační jízdy v rámci MHD, ostatní ujetá vzdálenost mimo subsystém MHD) – součet 

proběhu musí odpovídat údaji na tachografu vozidla, podíl MHD je ověřitelný dle 

schválených jízdních řádů a „přiměřeného“ procenta manipulačních jízd

2. statistika o prodeji jízdenek, členěná podle jejich typu (jednotlivé, předplatní) – zde 

doporučujeme konzultaci s Krajským úřadem o nastavení transparentního přerozdělování 

tržeb v rámci IDSOK na jednotlivé subsystémy, současný reciproční princip není ideální

3. doklady o proúčtování přímých nákladů kromě mezd (PHM, pneu, údržba, opravy, 

pojištění) – podíl MHD je vhodné zjistit podle kilometrického proběhu autobusu (viz bod 1.)

4. metoda propočtu přímých mzdových nákladů a stanovení podílu MHD – nutná diskuze 

s dopravcem vzhledem ke specifickým podmínkám každého dopravního systému

5. metoda rozpouštění provozní režie (úklid, stavební opravy, energie, informační systémy, 

mzdy) mezi jednotlivé subsystémy IDSOK a vně veřejné dopravy

6. metoda rozpouštění správní režie mezi jednotlivé subsystémy IDSOK a vně veřejné dopravy

Kromě těchto údajů definovaných Městem, vázaných ve „smlouvě o zajištění závazku veřejné služby 

ostatní dopravní obslužnosti“, doporučujeme zajistit alternativní zdroj pro kontrolu správnosti 

uváděných údajů. Tím můžou být Statistické výkazy Ministerstva dopravy ČR, které dopravce 

vyplňuje čtvrtletně na základě statistické povinnosti. Ve smlouvě pak může být zakotvena dohoda, že 

dopravce bude tyto výkazy poskytovat  v kopii také Městu. Konkrétně se jedná o:

 Čtvrtletní souhrnný výkaz o činnosti dopravců veřejné autobusové dopravy Dop (MD) 2-04, 

který zjišťuje údaje o struktuře a využití dopravních prostředků, nákladech a tržbách                       

z přepravní činnosti, včetně dalších doplňujících údajů (hospodářská situace dopravců, počty 

zaměstnanců a mzdy)

 Čtvrtletní výkaz o veřejné autobusové dopravě Dop (MD) 3-04, pokrývající údaje o struktuře 

přepravy cestujících, přepravních a jízdních výkonů v pravidelné i nepravidelné veřejné 

autobusové dopravě vnitrostátní i mezinárodní.

 Čtvrtletní výkaz o městské hromadné dopravě Dop (MD) 4-04, zaměřený na údaje o struktuře 

linek, vozového parku a přepravních výkonů podle jednotlivých trakcí. Tyto údaje jsou 

doplněny ekonomickými ukazateli, rozčleněnými podle jednotlivých trakcí, údaji o spotřebě 

PHM a trakční energie a počtem zaměstnanců.
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Vzory Statistických výkazů jsou součástí přílohy této Strategie.

Uvedené nástroje jsou podstatnou, nikoliv však samospasitelnou součástí snahy o transparentní 

financování MHD. Tím nejdůležitějším krokem je důkladná kontrola ze strany Města, která těchto 

nástrojů dokáže využívat. Pokud se ze smluvních podmínek stane jen povinnost dopravce odevzdávat 

různé statistiky a výkazy bez patřičné odpovědi Města, šance na zvýšení efektivity veřejné dopravy 

zajišťované formou závazku veřejné služby je minimální.

V neposlední řadě doporučujeme zakomponovat do smlouvy s dopravcem standardy kvality provozu 

MHD, které nastaví měřitelné parametry pro zajištění spokojenosti u koncového zákazníka – uživatele 

veřejné dopravy. Jejich bližší popis je součástí Modelu 2.

Model 2 – Spolupráce veřejného a soukromého sektoru 

Druhý model zajištění dopravní obslužnosti by byl realizován na základě tzv. platby za dostupnost. 

Město by na základě výběrového řízení pro zajištění dopravní obslužnosti uzavřelo dlouhodobou 

smlouvu s vybraným uchazečem (dodavatelem) dle zákona o veřejných zakázkách.

Stěžejním úkolem dodavatele by bylo zajištění požadovaných služeb, kdy by byly smluvně přesně 
specifikovány požadované výstupy (zajištění dopravní obslužnosti) a jejich kvalitativní i kvantitativní 
standardy (viz příklady dále). Smlouva by předem stanovila pevnou roční (či měsíční) výši platby
Města dodavateli za služby poskytované dle smlouvy a standardů, a to po celou dobu trvání smlouvy. 
Pokud by dodavatel některý z definovaných požadavků v daném období řádně a v souladu se 
smlouvou neplnil, Město by mohlo uplatnit srážku z platby dodavateli nebo při výrazném                           
a opakovaném porušení povinností neplatilo vůbec. Dodavatel je tak motivován k tomu, aby jím 
poskytované služby byly dostatečně kvalitní a aby byla zajištěna kontinuita jejich poskytování (např. 
včasné opravy). 

Stanovená částka platby za dostupnost by zohledňovala náklady nezbytné pro poskytování 
požadovaných služeb (případných investičních nákladů, jako např. pořízení autobusů, výstavba 
zastávek, atd., a provozních nákladů) podle předpokladů dodavatele pro celou dobu trvání smlouvy. 
Dodavatel by přitom měl využít svého přirozeného tržního chování měl by se snažit o maximální 
využití inovací a efektivních provozních postupů, tak, aby dosáhl nejnižší náklady v průběhu celého 
životního cyklu projektu. 

Součástí povinností dodavatele by kromě zajištění dopravní obslužnosti mohlo být např. zajištění 

prodeje jízdenek, údržba a úklid zastávek městské dopravy, údržba autobusů vč. obnovy vozového 

parku, atd. Všechny tyto investice by byly financovány ze soukromých zdrojů. Platba za dostupnost by 

dodavateli plynula až od okamžiku plné funkčnosti služby dle smlouvy. 

Jízdné by bylo stanovováno městem, vybíráno dodavatelem a odváděno městu. Soukromý partner by 

tak nenesl tzv. riziko poptávky po službách – výše pravidelné platby by nebyla ovlivněna počtem 

přepravených cestujících.  

Kromě plateb za dostupnost může zadavatel v rámci smlouvy umožnit dodavateli využívat ve svůj 

prospěch tzv. příjmy třetích stran. Těmi se rozumí výnosy z aktivit vyplývajících z dalších možností 

navazujících na poskytované služby. V případě zajištění dopravní obslužnosti může jít např.                           

o komerční pronájem reklamních ploch na autobusech a zastávkách. Smlouva může obsahovat 

příslušné podmínky realizace těchto výnosů a mechanismus, na základě něhož mohou být tyto výnosy 

rozděleny mezi zadavatele a soukromého partnera. 

Jak vyplývá z výše uvedeného, v tomto modelu financování je klíčové přesně definovat požadované 
výstupy (nikoli vstupy, jak bývá běžné). Zadavatel tedy formuluje požadavek na uspokojivé zajištění 
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dopravní obslužnosti na daných linkách. Na soukromém partnerovi pak je, aby přišel s návrhy 
dlouhodobě optimálního řešení tohoto požadavku. Při zadání PPP projektu je tedy definována 
požadovaná kvalita rozhodnutí o tom, jak bude efektivně dosažena, je na soukromém partnerovi. 
Město může např. definovat požadavek na provoz spojů na daných linkách – návrhy počtu a velikosti 
nasazovaných autobusů a jejich frekvence na dané trase s ohledem na denní a roční dobu či možnosti 
využití alternativní dopravy bude na dodavateli. Je samozřejmé, že jednou z podmínek smlouvy může 
být požadavek na schvalování těchto záměrů městem. 

Smluvně by byly definovány kvalitativní i kvantitativní požadavky na tyto služby – tzn. např. vedení 

linek zajišťovaných spojů či disponibilita jízdních řádů na zastávkách. Tyto požadavky budou ve 

smlouvě zapracovány v rámci tzv. standardů kvality (viz příklady dále). Pokud dodavatel některý 

z těchto standardů v daném období řádně nesplní, město může uplatnit  srážku z platby za dostupnost, 

v souladu se smluvně stanoveným platebním mechanismem. Město tak prostřednictvím smlouvy 

účinně kontroluje kvalitu provozu MHD a zároveň motivuje dopravce k neustálému zlepšování. 

Účinnost mechanizmu je zajištěna přímou vazbou na konečnou velikost platby Města dodavateli, kdy 

za nedodržení smluvených podmínek dochází ke srážkám.

Stěžejní je tedy ve smlouvě definovat požadované standardy kvality, které musí dopravce musí plnit, 

aby byla jím poskytnutá služba považována za řádně provedenou. V případě porušení některého 

standardu budou ve smlouvě v rámci platebního mechanismu definovány srážky za nedodržení 

smluvených podmínek, které lze pro každý standard nastavit individuálně podle jeho závažnosti. 

S ohledem na dlouhodobý charakter smlouvy bude možné definované standardy a požadavky Města 

na poskytované služby v souladu se smluvními podmínkami možné modifikovat, pokud se v průběhu 

trvání smlouvy ukáže jejich neaktuálnost nebo nevyhovující úroveň. 

Tabulka 23 - Standardy kvality (příklad)

Název Popis standardu Mezní parametr

Standard řidiče Řidič vozidla MHD musí při výkonu služby 

splňovat veškerá stanovená pravidla pro výkon 

služby, zejména dbát na to, aby se plně věnoval 

řízení vozidla, byl řádně a čistě oblečen, dokázal 

správně informovat cestující, nekouřil ve vozidle a 

neohrožoval cestující a ostatní účastníky silničního 

provozu nebezpečným stylem jízdy.

XX pochybení, které jsou 

následně dopravcem 

vyřešeny, nebo YY 

pochybení opakovaných,  

které nejsou adekvátně 

vyřešeny

Technická 

způsobilost 

vozidel

Všechna provozovaná vozidla musejí pravidelně 

procházet technickou kontrolou a měřením emisí, 

jejich vybavení musí odpovídat platným předpisům. 

Prvky prostoru pro cestující musí vykazovat plnou 

funkčnost a bezpečnost. Větrání a vytápění vozidel 

musí být adekvátní aktuálnímu počasí.

Jednorázové porušení 

standardu

Čistota vozidel Za standard vnitřní čistoty se považuje každodenní 

úklid suchou cestou pro vypravovaná vozidla a 1x 

za 3 týdny velký úklid včetně čištění sedaček a 

madel. V rámci standardu vnější čistoty se považuje 

za minimální 2x celkové mytí vozidla týdně. Čistota 

vozidel je hodnocena podle bodového systému při 

Nedostatečný bodový zisk 

v hodnocení čistoty u XX 

% vozidel
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namátkových kontrolách. 

Ekologický 

vozový park

Zařazení autobusů poháněných CNG do vozového 

parku a jejich provozování na linkách MHD. 

XX % kilometrického 

oběhu realizováno 

ekologickými autobusy

Bezbariérová 

doprava

Garantované bezbariérové spoje obsluhované 

nízkopodlažními vozidly. Uveřejnění těchto spojů 

v jízdních řádech a případně v samostatných 

informačních materiálech.

XX % kilometrického 

oběhu realizováno na 

bezbariérových spojích 

Označení 

vozidel

Všechna vozidla provozovaná v MHD jsou 

vybavena osvětleným linkovým transparentem na 

čelní a boční stěně vozidla. Transparenty přináší 

informace minimálně o číslu linky a konečné stanici 

spoje. V interiéru je zaveden akustický a vizuální 

systém, informující o číslu linky, konečné stanici 

spoje, názvu aktuální / následné zastávky.

Jednorázové porušení 

standardu

Vybavení a 

údržba zastávek

Každá zastávka MHD je vybavena jízdními řády, 

tarifem IDSOK, prvky informačního systému města. 

Informace jsou vyhovující, když jsou kompletní, 

aktuální, čitelné, viditelně umístěné, nepoškozené a 

oficiální. Vybrané zastávky (vyjmenované ve 

smlouvě) jsou vybaveny přístřeškem s osvětlením, 

místy k sezení. Údržba prostoru zastávek probíhá 

minimálně 1× měsíčně, s ohledem na klimatické 

podmínky a případné znečištění.

XX % zastávek nesplňuje 

standard kvality 

Informační 

zdroje

Internetové stránky s aktuálními uživatelskými 

informacemi o MHD, telefonická informační linka, 

informační kancelář pro osobní kontakt zákazníků

Časová dostupnost 

informačních zdrojů

Obsazenost 

vozidel

Obsazenost vozidel je vyhovující, jestliže cestující 

jsou přepravováni ve vozidlech, jejichž okamžitá 

obsazenost je nižší nebo rovná normální 

obsaditelnosti.  

XX% spojů není 

provozováno s vyhovující 

obsazeností

Přesnost 

dopravy

Provoz MHD je přesný, jestliže jsou cestující 

přepravováni ve vozidlech MHD, které po celou 

dobu provozu dodržují při odjezdu z výchozích 

stanic a z kontrolních bodů i při dojezdu do cílové 

stanice jízdní řád, popřípadě s povolenou tolerancí 0 

+ 2 min. Pravidlo nelze uvažovat pro mimořádné 

dopravní situace, nezaviněné dopravcem.

XX % všech vozidel 

MHD není odbaveno ze 

zastávek v uvedené 

toleranci

Spolehlivost Provoz MHD je spolehlivý, jestliže je případná XX % plánovaného 
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dopravy porucha / nehoda vozidla nahrazena v nejkratším 

možném čase a počet vynechaných spojů co 

nejmenší.

kilometrického oběhu 

není realizováno

S ohledem na stávající právní úpravu zajištění dopravní obslužnosti – zejm. zákon č. 111/1994 Sb.,               

o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 

znění pozdějších předpisů a zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení 

(koncesní zákon) a uzavírání závazku veřejné služby, koncesních smluv – resp. nadlimitních veřejných 

zakázek dle § 156 zákona o veřejných zakázkách, není v současné době tento model proveditelný ve 

své úplné podobě, jaká byla představena v předcházejících odstavcích. Na druhou stranu je však 

možné mnohé jeho principy zakotvit do smluvních podmínek založených na Modelu 1. Více 

v kapitole 6.1, kde je představen podrobný scénář řešení.  

5.1.3 Volba dopravce – vlastní dopravní podnik?

Provozovat MHD na území Města Přerova mohou v principu dva druhy společností:

 soukromá společnost dle Modelu 1 i 2

 společnost vlastněná městem dle Modelu 1

Zatímco první možnost, smluvní vztah Města se soukromou společností, odpovídá současnému stavu, 

druhá alternativa je městem zvažována jako prostředek pro efektivnější řízení MHD. Prověření této 

možnosti včetně srovnání se současným stavem je obsahem následujícího textu.

Vlastní dopravní podnik (DP) bývá nejčastěji ve formě akciové společnosti, kde město je jediným 

akcionářem, případně ve formě společnosti s ručením omezeným. Pokud budeme uvažovat většinové 

řešení, akciovou společnost, vlastník rozhoduje o personálním obsazení orgánů společnosti –

představenstva a dozorčí rady. Tento fakt mu umožňuje nejen plnou kontrolu nad hospodařením 

společnosti, ale také možnost aktivního zásahu do jejího řízení. V tomto ohledu je ovlivňování MHD 

jako nástroje dopravní politiky města jednodušší, než ve smluvním vztahu se soukromým subjektem. 

Na druhou stranu, „jistota“ poptávky po službách MHD ze strany města narušuje přirozené 

konkurenční prostředí, které by vzniklo při volbě soukromého dopravce ve výběrovém řízení.
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Obrázek 19 - Organizační struktura dopravního podniku (příklad)
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V organizační struktuře lze vycházet z obvyklých modelů dopravních společností. Pro zajištění 

funkčnosti DP je nutné vyřešit několik zásadních otázek:

 lidské zdroje – cca 73 zaměstnanců v případě, že všechny aktivity budou zajišťovány 

vlastními silami (z toho 40 řidičů, 20 pracovníků v dispečinku a servisu, 10 THP, 3 manažeři)

 vozový park – nákup / leasing / pronájem – 18 až 20 autobusů standardní délky při obdobném 

objemu dopravy v rámci MHD jako v současnosti (denní počet vypravených vozidel je 15)

 servisní zázemí pro lehkou (provozní) a těžkou (opravárenskou) údržbu vozového parku – pro 

každý typ údržby lze volit v zásadě dvě formy – outsourcing servisních služeb a investici do 

vlastního zázemí 

 volná plocha pro odstavení vozidel MHD v areálu dopravce, ideálně v uzavřeném areálu 

s ostrahou a s přímou návazností na servisní zázemí

 čerpací stanice pohonných hmot, alternativně plnící stanice CNG – v areálu dopravce nebo 

smluvně vázaná veřejná stanice s garancí dostupnosti

 provozní zázemí pro zaměstnance společnosti (administrativa, dispečink)

 informační kancelář dopravce s předprodejem jízdenek pro kontakt s veřejností

Z uvedených faktů vyplývá, že zřízení vlastního DP vyžaduje prakticky zdvojení veškerého 

provozního zázemí proti modelu, kdy by MHD zajišťoval některý ze současných dopravců IDSOK. 

Největší nevýhoda DP se skrývá ve velkém podílu fixních nákladů v závislosti na realizovaném 

dopravním výkonu. Ukazuje se tak specifikum přerovské MHD, která vzhledem k velikosti města 

zajišťuje relativně malý podíl dopravní obslužnosti (naopak větší než obvyklý podíl připadá na linky 

PAD). Z pohledu DP lze tuto nepříznivou situaci řešit rozšířením aktivit mimo MHD, například 

převzetím některých linek PAD. Tuto změnu by však musel iniciovat Krajský úřad jako držitel licencí 

na linkách PAD.

Zároveň je nutné si uvědomit tento předpoklad: nově vzniklý DP se bude v rámci svých obchodních 

aktivit snažit realizovat co největší objem dopravy, což ho povede ke snaze rozšířit síť MHD na úkor 

linek PAD či alespoň zvýšit počet spojů na současných linkách MHD. Touto cestou může 

management DP snížit podíl fixních nákladů, hospodařit efektivněji a nabídnout Městu příznivější 

kalkulační jednici. Z pohledu Města však dojde k faktickému zvýšení nákladů na zajištění dopravní 

obslužnosti, neboť příznivější náklady DP na jeden ujetý kilometr nepřeváží propastný rozdíl mezi 

velikostmi kalkulační jednice MHD a PAD (dnes lze tento rozdíl odhadovat až na ⅓).

Do výše kalkulační jednice MHD promlouvá ve srovnání s PAD několik nepříznivých faktorů:

 vyšší spotřeba PHM autobusů v intravilánu města v porovnání se smíšeným provozem 

autobusů na linkách PAD

 rychlejší opotřebení vozidel s nárokem na intenzivnější provozní údržbu a častější opravy

 nižší průměrná rychlost vozidel, způsobující vyšší mzdové nároky řidiče na jeden ujetý 

kilometr (kalkulační jednici)
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 nerovnoměrné využití autobusů během dne i týdne, spojené s nižší efektivitou vozového 

parku (propad mezi přepravní špičkou a víkendem je v Přerově téměř čtyřnásobný)

 specifičnost vozového parku, který lze obtížně využít v období mimo přepravní špičku (např. 

ke smluvní dopravě)  

Z výše uvedených důvodů doporučujeme Městu tento pragmatický přístup: vzhledem k faktu, že 

kalkulační jednice linek PAD je výrazně nižší než v případě linek MHD, bude se snažit o přesunutí co 

největšího podílu dopravní obslužnosti města právě na linky PAD. Nutné je najít rezervy v současném 

vytížení jednotlivých linek, odstranit souběhy spojů a snažit se o co největší konvergenci obou 

subsystémů v souladu s Opatřením 3.1. 

Zbývající objem dopravy, ponechaný na linkách MHD, bude Město smluvně řešit podle jednoho 

z Modelů představených v tomto Balíčku opatření. Zároveň bude uplatňovat všechny kontrolní 

mechanizmy, a to jak na linkách PAD (ve spolupráci s Krajským úřadem), tak na „vlastních“ linkách 

MHD (dle nastavených smluvních podmínek). Z pohledu cestujícího se nic nezmění, oba subsystémy 

jsou provozovány na totožných principech IDSOK.

5.2 Balík opatření II – Atraktivní veřejná doprava

Opatření 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4

Zatímco první z Balíků opatření je věnován změnám ve vnitřní organizaci a zajištění efektivní 

dopravní obslužnosti z pohledu Města, druhý Balík rozvíjí veřejnou dopravu v uživatelském pohledu.

Společným jmenovatelem je pojetí problematiky jako integrovaného projektu, který při úspěšném 

fungování všech jeho součástí dokáže poskytnout uživatelům očekávanou hodnotu. Protože hledáme 

optimum, musíme si uvědomit, že nestačí jen provozovat nízkopodlažní vozidla, ale také poskytnout 

bezbariérový přístup k zastávkám. Stejně tak není dostačující zavést jednotný tarif, ale musíme 

pokračovat s provázáním subsystémů v jejich trasách a zastávkách. Mluvíme-li o podpoře veřejné 

dopravy, kromě dotací z městského rozpočtu bychom jí měli vytvořit snadné podmínky pro 

každodenní „život v ulicích města“ a tam, kde dochází ke konfliktu s individuálním motorismem, 

zasáhnout v její prospěch.

Integrovaný projekt představuje komplexní rozvojový nástroj logicky provázaných a vzájemně 

podmíněných projektů, a to zpravidla jak investiční, tak i neinvestiční povahy, které dohromady 

vytváří významné synergické efekty. 

V přípravě integrovaného projektu je vhodné sledovat:

 institucionální zajištění projektů – podíl Města, Kraje a soukromých subjektů

 tématickou provázanost projektů – oblast zvyšování kvality veřejné dopravy

 časovou koordinaci projektů – zajištění dostatečného stupně připravenosti všech částí

 dostatečné finanční krytí rozdílu mezi hodnotami investice a výší přiznané dotace

V případě, že se nesplněním některé z výše uvedených podmínek nepodaří vytvořit integrovaný 

projekt, mohou být žádosti o dotaci k jednotlivým záměrům předkládány samostatně. 
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Konkrétně lze do integrovaného projektu zahrnout záměry popsané v tabulce níže. Ty vycházejí 

z definic Opatření 3.2 až 3.6, popsaných v předchozích podkapitolách. Ke dni aktualizace dokumentu 

je naplněn projekt „Rekonstrukce autobusového nádraží v Přerově“ (Opatření 3.3). V probíhající fázi 

se nachází záměr "Ekologizace městské hromadné a příměstské dopravy v Přerově" (Opatření 3.5), 

kdy bylo toto opatření součástí zadávacích podmínek na výběr nového provozovatele MHD. 12 

autobusů ze 17 v režimu MHD je již provozováno na CNG. Ve fázi studie se nachází „Návrh 

bezbariérových tras“ (Opatření 3.6) zpracovaná v roce 2006 s výhledem na realizaci v pěti etapách 

v letech 2007-2013. Se zpracováním témat „Preference veřejné dopravy v uliční síti“ (Opatření 3.2) a 

„Optimalizace zastávek“ (Opatření 3.4) nebylo dosud započato. Konkrétní návrhy pro tyto dvě témata 

budou definovány v rámci projektu „Organizace, řízení a integrace veřejné dopravy ve městě 

Přerově“, který předkládá Vysoká škola logistiky k udělení grantu z Programu švýcarsko-české 

spolupráce. 

Tabulka 24 - Přehled projektů v Balíku opatření II

Název projektu Příslušnost Role a úkoly města Odhad investičních 

nákladů města

Rekonstrukce 
autobusového 
nádraží

Statutární město 
Přerov

 projekt byl zrealizován 149 800 000,- Kč
(celkové náklady)

Funkční propojení 
AN a ŽSt. a 
dovybavení prostoru

Statutární město 
Přerov / ČD

 zadat zapracování PD
 zajistit soulad s výhledovým 

zklidněním přednádražního 
prostoru – ulice Husova 

???,- Kč

Informační systém 
pro cestující

Statutární město 
Přerov / ČD 

 propojení informačního 
systému ČD a autobusových 
dopravců - zvýšení 
informovanosti cestujících, 
kteří přestupují mezi dvěma 
druhy veřejné dopravy 

 vybavení informačním 
systémem hlavních uzlových 
přestupních zastávek

???,- Kč 

Optimalizace 
zastávek

Statutární město 
Přerov

 koncentrace zastávek PAD a 
MHD – snížení jejich 
množství

 vymezení určitého množství 
významnějších přestupních 
zastávek, které budou 
stavebně upraveny a 
vybaveny mobiliářem a 
informačním systémem

 zajistit projektovou 
dokumentaci

???,- Kč 

Bezpečný a 
bezbariérový přístup 
k zastávkám

Statutární město 
Přerov

 vytipovat záměry ze studie 
„Návrh bezbariérových tras“

 zklidnění dopravy v okolí 
zastávek

 stavební úpravy nástupišť 

9 400 000,- Kč
(celkové náklady)
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(tzv. Kasselský obrubník)
 dopracovat do vyššího 

stupně projekční 
připravenosti

Modernizace 
vozového parku

Statutární město 
Přerov / dopravce

 projekt je realizován 190 000 000,- Kč
(celkové náklady
provozování 
ekologické MHD na 
10 let)

Preference veřejné 
dopravy v uliční síti

Statutární město 
Přerov

 fyzická preference 
v současném stavu není 
proveditelná z důvodu 
úzkých hrdel na 
infrastruktuře, která slouží i 
pro tranzitní dopravu

 zaměřit se na projekty ze 
skupiny nepřímých nástrojů 
preference MHD

???,- Kč 

5.3 Balík opatření III – Funkční a bezpečné komunikace

Opatření 1.1 1.2 1.3 1.4 2.2 2.3 4.1 4.3

Cíl: Cílem realizace balíku opatření III je odvést tranzitní dopravu mimo území města Přerova a pro 

vnitroměstskou dopravu zajistit funkční dopravní síť bez úzkých hrdel s důrazem na zajištění 

bezpečnosti zejména pro zranitelné účastníky silničního projektu. Na komunikacích funkční skupiny 

C a D budou ve velké míře uplatňovány zásady zklidňování dopravy. 

Postup: Síť infrastruktury pozemních komunikací není na širším území statutárního města Přerova 

prozatím dostavěna. Zásadní je absence dálničního obchvatu D1, který by odvedl tranzitující dopravu 

mimo vnitřní území města. Pro vnitroměstskou dopravu je pak nutné odstranit úzká hrdla na průtahu 

výhledové trasy I/55. Společně s dalšími záměry dostavby komunikační sítě obsažené v Generelu 

dopravy byly tyto podrobeny analýze s cílem, na základě znalosti současných okolností, definovat 

projekty doporučené k realizaci do roku 2013 a po roce 2013. U většiny projektů je nutné 

předpokládat dlouhou dobu projekční přípravy, proto jsou doporučeny k zahájení projekčních příprav 

do roku 2013, ale s vlastní realizací po roce 2013. I když u nadřazené silniční sítě vlastnický vztah 

komunikací nepřísluší městu, jeho úkolem je vystupovat v roli zúčastněného subjektu, který prosazuje 

své záměry. Cílem města v těchto případech pak je prosazovat budování cyklistické infrastruktury, 

komunikací pro pěší, odstavných zálivů a bezpečnostních prvků v dopravním prostoru silnic. 

U místních komunikacích je nutné realizovat záměry tak, aby byly v souladu s moderními trendy 

utváření komunikací – zklidňování dopravy.

Doporučujeme na zpracované technické dokumentace, nejlépe již v úrovni studie či dokumentace pro 

územní řízení, nechat provádět bezpečností audity nezávislým týmem, což zvýší kvalitativní úroveň 

projektů a ve svém důsledku povede k bezpečnému utváření pozemních komunikací.
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Tabulka 25 - Přehled projektů v Balíku opatření III

Název projektu Příslušnost Role a úkoly města Odhad 

investičních 

nákladů města

Silnice I/55 MÚK s ČD 
Přerov - Předmostí (včetně 
ul. Polní)

ŘSD  Jasně formulovat 
požadavky na 
doprovodnou 
infrastrukturu (pěší, 
cyklostezky)

 Součinnost při 
zajišťování stavebního 
povolení

Celkové: 
450 000 000 Kč

Křižovatka II/436 (budoucí 
I/55 - ulice Polní, Tržní) s 
ulicí Dluhonskou

Olomoucký kraj  Rozhodnutí pro 
dopravní uspořádání 
křižovatky

 Jasně formulovat 
požadavky na 
doprovodnou 
infrastrukturu (pěší, 
cyklostezky)

 Iniciovat zpracování 
dalších stupňů PD

 Realizaci časově 
zkoordinovat s MÚK 
Předmostí

I/55 Přerov - průtah centrem 
("průpich" Velké Novosady 
- Tovární)

Statutární město 
Přerov / ŘSD 

 Zajistit schválení 
investičního záměru 
MD

 Iniciovat zpracování 
dalších stupňů PD

 Zajistit zpracování 
studie dopravního 
uspořádání zaslepené 
ulice Husova

Silniční obchvat Kozlovic 
(II/434)

Olomoucký kraj  Spoluúčast zahrnuje 
zejména 
odkanalizování 
rozvojových ploch

Celkové:
113 000 000 Kč

Spojka silnic II/150 a II/434 
(propojení za Meoptou)

Statutární město 
Přerov

 Zrealizována byla 
I. etapa

 Bez realizace návazné 
jihovýchodní tangenty 
bude tato komunikace 
řešit pouze napojení 
rozvojových ploch, 
nikoliv tranzitní 
dopravu, která vyžaduje 

17 000 000 Kč
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napojení až k I/55
Nový Tyršův most Statutární město 

Přerov
 Zajistit časový soulad 

realizace 
zobousměrnění ulice 
Palackého

 Prověřit další možnosti 
plošného zklidnění 
oblasti vymezené 
ulicemi Dvořákova, 17. 
listopadu, Palackého, 
aby otevření mostu pro 
jednosměrný provoz 
IAD nezpůsobilo 
zvýšení atraktivity této 
trasy v těsném 
sousedství centra města

120 000 000 Kč

Příjezdová komunikace 
Újezdec Přerov

Statutární město 
Přerov

 Projekt byl zrealizován 28 800 000 Kč

Rozšíření (zobousměrnění) 
ulice Palackého

Statutární město 
Přerov

 Zajistit přípravu DSP

Propojení ulic Tovačovská -
Gen. Štefánika včetně 
rozšíření „Mádrova 
podjezdu“ – II/150

Olomoucký kraj  Zajistit bezpečné 
napojení, křížení silnic 
II/434, II/436, II/150 
v oblasti ulic 
Kojetínská –
Tovačovská s ohledem 
na výhledový záměr 7 
(Silnice II/434 –
dálniční přivaděč)

 Zajistit napojení silnice 
na kapacitní odstavnou 
plochu v lokalitě za 
depem kolejových 
vozidel 

Celkové:
180 000 000 Kč

Silnice II/434 – dálniční 
přivaděč
(napřímení ulice 
Tovačovská 
po podjezd Kojetínská)

Olomoucký kraj  V období do roku 2013 
doporučujeme začít 
připravovat 
projektovou 
dokumentaci po 
křižovatku s přeložkou 
II/150

 Upřednostnit směrování 
provozu po silnici 
II/150 do tzv. Mádrova 
podjezdu 

 Nerealizovat přeložku 
silnice II/434 v profilu 
dvoupruhové 
komunikace od 
křižovatky se silnicí 
II/150 až po stávající 
podjezd „Kojetínská“ 
(tzv. napřímení) 

 Rekonstrukce silnice 
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II/434 na čtyřpruhový 
profil v podjezdu a v 
ulici Kojetínská není 
doporučována

Jihovýchodní obchvatová 
komunikace - spojnice 
II/434 a II/150 s I/55

Olomoucký kraj
Statutární město 
Přerov

 Vlastní realizace i 
projektová příprava je 
ve výhledu po roce 
2013, funkci převedení 
tranzitní dopravy ze 
severovýchodního a 
východního směru bude 
do určité meze 
zajišťovat ulice 
Dvořákova, Želatovská, 
Bratří Hovůrkových, 9. 
května, Durchova

Projekty rekonstrukcí a oprav MK Města Přerova

Rekonstrukce ulice
U Stadionu v Žeravicích  

 Vzhledem k funkční 
skupině doporučujeme 
řešit s důrazem na 
zklidňování dopravy a 
zajištění odstavení 
vozidel a bezpečného 
pohybu chodců a 
cyklistů

 Realizace v roce 2010
Rekonstrukce ulice 
Suchý potok v Žeravicích  

 Vzhledem k funkční 
skupině doporučujeme 
řešit s důrazem na 
zklidňování dopravy a 
zajištění odstavení 
vozidel a bezpečného 
pohybu chodců a 
cyklistů

Wurmova, Smetanova, 
Čechova, Šířava, 
Kramářova, Sušilova, 
Klivarova, Žižkova, 
Jasínkova, Interbrigadistů 

Vinary - Za Humny 

Dluhonice – K Rokytnici, 
U rozvodny  

Město Přerov
 Projekt byl zrealizován

23 000 000 Kč

Frézování - gen.Štefánika, 
gen.Janouška, Bezručova, 
Riedlova, chodník 
Mikuláškova (+ E.Beneše a 
Kabelíkova)

Město Přerov
 Projekt byl zrealizován 10 000 000 Kč

Rekonstrukce - Nerudova, 
Borošín Město Přerov

 Projekt byl zrealizován
53 500 000 Kč

Rekonstrukce – Větrná 
(Újezdec)

Město Přerov  zajistit časovou a 10 500 000 Kč
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technickou koordinaci 
projektu společně 
s vyřešením dopravy 
v klidu v této ulici

5.4 Balík opatření IV – Cyklistická a pěší doprava

Opatření 1.5 2.8 3.6 4.1 4.3

Cíl: Cílem tohoto balíku opatření je zajistit zrovnoprávnění postavení pěší a cyklistické dopravy 
v dělbě přepravní práce na území města Přerova. Tohoto cíle lze zajistit vybudováním ucelené sítě 
cyklistické infrastruktury bez konfliktních míst s motorovou dopravou a vybudováním bezpečnostních 
opatření pro chodce (středové ostrůvky, vysazené chodníkové plochy…). 

Postup: Záměry v tomto balíku opatření je možné uplatňovat na spolufinancování z ROP – oblast 

podpory 1.3 Bezmotorová doprava, kde jsou vyjmenovány následující aktivity:

 realizace aktivit v rámci přípravy, realizace a koordinace Integrovaných projektů a integrovaných 

plánů rozvoje měst/území

 výstavba regionálně významných stezek pro bezmotorovou dopravu

 realizace opatření pro zvýšení bezpečnosti bezmotorové dopravy

 realizace opatření pro preferenci bezmotorové (zejména cyklistické) dopravy

Doporučujeme aktivně připravit záměry do tzv. integrovaného projektu, který bude 

zahrnovat projekty - viz tabulka níže. Nutnou podmínkou však je zajistit koordinaci přípravných fází 

jednotlivých projektů, aby stupeň jejich připravenosti byl totožný a vyhovoval podmínkám udělení 

dotace. Jinou alternativou je využít možnosti získání dotací ze SFDI, což město Přerov doposud 

úspěšně aplikuje. Spolufinancování z rozpočtu Olomouckého kraje je možné v kombinaci s dotací ze 

SFDI. 

 Po realizaci základní sítě cyklistických stezek zpracovat generel cyklistické dopravy, který se 

zaměří na dořešení návazností jednotlivých úseků.

 Všechny dopravní stavby připravovat s ohledem na cyklisty a pěší uživatele.

 Zpracovávat bezpečnostní audity na projektové dokumentace dopravních staveb.

Tabulka 26 - Přehled projektů v Balíku opatření IV

Název projektu Role a úkoly města
Odhad investičních 
nákladů města

Stavební úpravy Žerotínova 
náměstí

 zpracována studie IV.-VI. etapy 25 000 000 Kč

Ostrůvky, přechody v ulici 
Čechova - plán mobility

 projekt byl zrealizován 7 700 000 Kč

Přechod pro chodce přes I/55 
Generála Štefánika 
u Lověšic

 projekt byl zrealizován 2 300 000 Kč

Přechod pro chodce přes I/47  projekt byl zrealizován
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ulice U Silnice - Lýsky
Chodník v ulici Grymovská 
(Kozlovice)

 projekt byl zrealizován 1 900 000 Kč

Chodník a cyklostezka
Velká Dlážka

 zajistit majetkoprávní vztahy ?

Cyklostezka Lipnická 
(Emos - Kaufland)

 zajistit majetkoprávní vztahy 4 000 000 Kč

Cyklostezka Lipnická 
(Kaufland - Velká Dlážka)

 zajistit přípravu po realizaci staveb, 
na které tato stezka navazuje

4 000 000 Kč

Cyklostezka Želátovská
(obousměrná 1,2 km)

 zajistit majetkoprávní vztahy 6 500 000 Kč

Doplnění sítě cyklistických 
stezek a propojovacích úseků 
dle zpracovaného Generelu 
cyklistické dopravy

 stanovení konkrétních projektů dle 
Generelu cyklistické dopravy –
doporučujeme zadat ke zhotovení

?

Přednádraží prostor  cyklistickou infrastrukturu v této 
lokalitě možné zahrnout do 
integrovaného projektu pro oblast 
podpory 1.3 – není zpracováno 
technické řešení

 řešit komplexně s důrazem na 
vysokou frekvenci pěších a cyklistů 
v daném území

Nový podchod v ŽSt.  prosazovat prodloužení nově 
navrženého podchodu v rámci 
Přestavby železničního uzlu Přerov až 
za obvod stanice západním směrem
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5.5 Balík opatření V – Kvalitní technické služby

Opatření 2.7 4.2 4.3 4.4

Cílem zpracování tohoto Balíčku opatření je nalezení rezerv v rámci zajišťování městských, 

technických služeb. Nejprve byl zmapován stávající stav a spokojenost Města Přerova s doposud 

fungující strukturou zajištění těchto služeb. Následně na to byla z těchto údajů zpracována tabulka 

vyjadřující v první fázi právě zjištěný současný stav, spokojenost s ním a návrh způsobu, kterým by 

bylo možné zefektivnit oblast městských resp.technických služeb města, v případě nespokojenosti 

s dosavadní situací. 

Řešení dopravy v klidu

V současnosti dopravu v klidu v Přerově zajišťují Technické služby města Přerova, s.r.o. 

V roce 2000, proběhly srovnávací analýzy a na základě nich byl zpracován koncepční návrh řešení 

dopravy v klidu v centru města Přerova. Zóny placeného stání Přerov Centrum - I. etapa, byl včetně 

projednávání dokončen v červnu 2002.

Ze studia parkovací problematiky ostatních měst v ČR vyplývá, že je možné svěřit celkovou parkovací 

problematiku jednomu podnikatelskému subjektu, který řeší vše spojené s touto službou. 

Tento vztah se může odehrávat ve dvou rovinách: 

 Dlouhodobý kontrakt mezi Městem a podnikatelským subjektem, který zůstává po celou 

dolu smlouvy vlastníkem technologií a potřebného vybavení. Městu je účtována pravidelná 

měsíční platba, která má povahu úhrady za poskytnuté služby - organizace placeného 

parkování, operativní leasing, či poskytnutí služeb přenosu informací na centrální pult. 

Výhodou je rozložení plateb do delšího časového období a účtované služby jsou daňově 

uznatelným nákladem.

 Koncese, což je dlouhodobý kontrakt postavený na kompletním převzetí zodpovědnosti za 

vybudování a provozování systému podnikatelským subjektem. Město tak pravidelně inkasuje 

výnosy z parkovacího systému, avšak celá investiční a provozní náročnost je přenesena k tíži 

podnikatelskému subjektu. Po skončení smlouvy majetek přejde zpět do rukou města. Což 

v praxi znamená: 

 Provozovatel na sebe přebírá investiční zabezpečení výstavby a provozu 

 Provozovatel na sebe přebírá kompletní provozní zabezpečení 

 Provozovatel zabezpečuje materiální a personální pomoc pro městskou policii 

 Město dohlíží a stanovujete základní mantinely a parametry systému

Příklad: Brno, Pardubice, Náchod, Roudnice nad Labem 
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V případě, že Město zůstane nadále prostřednictvím Technických službeb města Přerova

provozovatelem parkovacích plocha a stání, musí počítat současně s rozvojem města i s rozvojem 

těchto kapacit. V prvopočátku je proto třeba počítat s investicí do studie rozvoje parkovacích 

kapacit, která se bude skládat z dopravního průzkumu poptávky po těchto kapacitách a ze stanovení 

parkovacích kapacit               u nově vznikajících objektů a zón. Předběžné odhady na tuto studii činí 

800 tis. Kč.

Na základě studia problematiky dopravy v klidu v jiných městech, lze v tomto případě doporučit 

zvážení řešení této služby formou koncesní smlouvy z důvodu převzetí odpovědnosti za správu, 

údržbu a hlavně rozvoj soukromým subjektem.

V současnosti Město Přerov zná tyto možnosti řešení dopravy v klidu, ale je spokojeno 

s momentálním řešením této problematiky a v nejbližší době neplánuje směrování úsilí a financí tímto 

směrem.

Provoz a údržba veřejného osvětlení a signalizačního zařízení

V současnosti na území města působí Technické služby města Přerova, s.r.o., které byly zřízeny a jsou 

současně vlastněny Městem Přerov. 

V rámci dopravy jsou v kompetenci města a jejich stěžejní činností je správa, rozvoj a údržba 

veřejného osvětlení a signalizačního zařízení na městských křižovatkách a přechodech pro chodce. 

Připravuje také podklady pro rekonstrukce, případně rozvoj obou oblastí.

Stejně jako u řešení dopravy v klidu, i v tomto případě bychom na základě zkušeností z jiných měst 

doporučili přemýšlet o  tzv.dlouhodobém kontraktu nebo o tzv.koncesi, kdy se jedná o kompletní 

převzetí provozování systému podnikatelským subjektem, v případě koncese i o převzetí 

odpovědnosti.

Příklad: Louny, Týnec nad Sázavou.

I v tomto případě je město spokojeno s momentální správou veřejného a signalizačního zařízení, a tak 

zřejmě nebude tato oblast nejdůležitější otázkou k řešení.

Opravy a údržba městských komunikací

Tento provoz stejně jako provoz a údržbu veřejného osvětlení a signalizačního zařízení zajišťují 

Technické služby města Přerova.

V rámci tohoto provozu je zajišťována sjízdnost a schůdnost komunikací, tj.odstraňování drobných 

výtluků, předlažbu chodníků, údržbu a obnovu dopravního značení včetně osazování dopravního 

značení. Dále čištění a údržba uličních vpustí, zabezpečování přípravných prací pro opravy 

komunikací neinvestičního charakteru. V rámci údržby komunikací je zajišťována i zimní údržba 

vozovek a chodníků.
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Dle zkušeností z jiných měst, lze doporučit zajištění těchto služeb formou smlouvy s konkrétním 

dodavatelem služeb (zpravidla firmou), s tím, že zodpovědnost za rizika nese Město. Jde o tzv. 

outsourcing. 

Jedná se o tři formy smluv:

 dlouhodobá smlouva s jedním dodavatelem 

 smlouva s dodavatelem na každý kalendářní rok 

 individuální smlouvou na konkrétní akce

Výhoda tohoto řešení spočívá v pružnosti Města reagovat na kvalitu dodávaných služeb. V případě 

nespokojenosti lze snadno smlouvu ukončit a vypsat řízení na výběr nového dodavatele technických 

služeb. Na tyto služby lze navázat přidáním dalších oblastí technických služeb obyvatelstvu.

Příklad: Říčany u Prahy

V současnosti Město Přerov zná tyto možnosti řešení správy služeb města obyvatelstvu a uvažuje o 

transformaci příspěvkových organizací, tzn. Technických služeb města Přerova a Služeb města 

Přerova. 
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Tabulka 27 - Zajištění technických služeb města
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6 Vyhodnocení priorit, tvorba a analýza strategických scénářů

V každé oblasti dopravy se vyskytují odlišné problémy. Projekty, které je mají řešit, se nacházejí 

v různém stavu připravenosti, jiné nebyly dosud uvažovány. Důležité je tedy zohlednit potřebný čas

na realizaci jednotlivých záměrů. Kvalitní dopravní obslužnost lze dosáhnout kombinací investičních          

a neinvestičních opatření, spojených s výdajem investičních prostředků z různých zdrojů. 

Rozhodování Města by mělo jít směrem, aby bylo dosaženo synergického efektu, kdy jedno úspěšné 

opatření vyřeší více problémových oblastí a připraví příznivé podmínky pro další kroky. Jinými slovy, 

je nutné posuzovat záměry ve strategickém rámci.

Pod výrazem strategický scénář se skrývá konkrétní návod na zajištění dopravní obslužnosti města. 

Podmínky pro jeho realizaci však mohou být různé (nedostatek financí, časový skluz přípravy, 

nekoncepční řešení), proto je představena hned trojice takových scénářů – pesimistický, realistický              

a optimistický. Jejich úkolem není vést Město v ohraničeném koridoru a stanovit, co se musí a nesmí 

udělat, ale navrhnout jakýsi středový, realistický proud opatření, který lze uživatelsky přizpůsobit 

směrem k optimistickému i pesimistickému scénáři podle aktuální situace v dané oblasti dopravy. 

Mnohá opatření, především z neinvestiční oblasti, jsou vůči scénářům průřezová – jejich realizaci tak 

doporučujeme v každém případě.

O přiřazení ke scénářům rozhodly vlastnosti jednotlivých záměrů a opatření, především ve vazbě na:

 řešení aktuálních problémů, definovaných nastavením cílů Strategie

 stav připravenosti záměrů, zejména s ohledem na podání žádostí o dotace

 strategický rámec investic uvnitř i mezi různými druhy dopravy

 nároky na výši finančních prostředků, nutných k realizaci / zajištění provozu

V následujícím textu prolínají představené scénáře jednotlivými Balíky opatření. Tento přístup 

zajišťuje úzkou provázanost s předchozím textem a uživateli Strategie poskytují přehled o různých 

možnostech řešení tématické oblasti v intencích pesimistického, realistického i optimistického scénáře 

na jednom místě.

6.1 Scénáře pro Balík opatření I

► Balík opatření I – Efektivní organizace veřejné dopravy (→ kapitola 5.1)

Balík opatření I je svým charakterem průřezový, stejné podmínky tak platí v optimistickém, 

realistickém i pesimistickém scénáři. 

V oblasti příměstské dopravy (PAD) doporučujeme v nejbližším možném termínu doplnit smluvní 

vztah Krajského úřadu a Města, aby byla umožněna transparentní kontrola nad dotováním provozu 

linek PAD v režimu ZDO. Stejné mechanizmy pak doporučujeme zahrnout i do smluvních vztahů 

Města s dopravci o zajištění dopravní obslužnosti linkami PAD v režimu ODO (zde může Krajský 

úřad vystupovat v roli koordinátora postupu s dalšími obcemi). Konkrétně bude Město požadovat: 

 transparentní výpočet podílu Města na úhradě prokazatelné ztráty ze zajištění ZDO a ODO 

(Městu musí být předkládány všechny podklady pro uznání prokazatelnosti ztráty)
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 podíl na kontrole hospodaření s veřejnými finančními prostředky, kterými je hrazena 

prokazatelná ztráta, především pak prostředků Města 

 možnost zásahu do organizace dopravy pro potřeby koordinace linek PAD s linkami MHD 

při tvorbě dopravního plánu města a kraje

Shrnutí příměstské dopravy (PAD) → všechny scénáře

Zahájit komunikaci s Krajským úřadem o možnostech doplnění smluvních vztahů dle výše zmíněných 

bodů. Úspěch v tomto jednání zaručí kontrolu nad rozhodujícím objemem dotací do příměstské 

dopravy, neboť v režimu ZDO je provozována naprostá většina spojů v pracovních dnech. Obdobně 

lze postupovat i v jednání s dopravci IDSOK za podpory Krajského úřadu pro lepší možnost kontroly 

dotací na spoje v režimu ODO.

V oblasti městské dopravy (MHD) jsou možnosti Města mnohem širší, neboť zde uplatňuje 

rozhodovací pravomoc. V principu lze postupovat několika cestami – od založení vlastního 

dopravního podniku až po uzavření koncesní smlouvy. S ohledem na stávající a výhledovou 

legislativní úpravu, stejně jako očekávání Města, lze doporučit jedinou cestu, popsanou v následujících 

bodech.

Obrázek 20 - Scénáře organizace provozu MHD
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Doporučený postup se skládá z těchto kroků:

1. Zvážit založení vlastního dopravního podniku (DP). Zde doporučujeme setrvat v současném 

stavu, tj. nezřizovat dopravní společnost s majetkovým podílem Města. Smluvní vztah 

s DP je možné založit pouze na závazku veřejné služby, což nepřinese změnu oproti 

současnosti. Výhodou DP je možnost přímého řízení prostřednictvím orgánů společnosti 

namísto úpravy smluvních vztahů se soukromým subjektem. Nevýhodou absence 

konkurenčního prostředí a setrvání na „nemotivačním“ principu úhrady prokazatelné ztráty. 

Vzhledem k potenciálnímu objemu dopravy v rámci MHD považujeme za problematickou 

velikost fixních nákladů společnosti a nutnost zajistit rozsáhlé provozní zázemí.

2. Na základě platné i výhledové legislativy zvolit Model 1 – Závazek veřejné služby, který je 

právně proveditelný a nenapadnutelný. Do tohoto modelu budou implementovány nástroje 

Města v oblasti kontroly nákladů dopravce a kvality poskytovaných služeb. 

3. Vybrat poradenskou společnost, která bude pro Město zajišťovat kompletní servis v přípravě 

zadávacích podmínek výběrového řízení na provozovatele MHD (sestavení zadávací 

dokumentace, návrh smluvních podmínek, definice standardů kvality a mechanizmů kontroly).

Návrhu smluvních podmínek je nutné věnovat dostatečnou pozornost a čas, neboť kvalita 

smlouvy ovlivní konečnou spokojenost zadavatele, tedy Města.

4. Zorganizovat a vyhodnotit výběrové řízení na provozovatele MHD ve spolupráci 

s poradenskou společností. Dopravce bude zvolen dle výsledků výběrového řízení (rozhodne 

výše nabídnuté ceny, resp. „výše ztráty“, se kterou bude MHD provozována) a akceptace 

smluvních podmínek. Dopravci musí mít od zahájení výběrového řízení dostatečný časový 

prostor pro přípravu nabídky, která by měla osvětlit způsob zajištění efektivních a kvalitních 

služeb v MHD.

5. Vyhodnotit výsledky výběrového řízení a na jejich základě rozhodnout o uzavření smlouvy 

o závazku veřejné služby. V případě, že dojednané podmínky nebudou Městu vyhovovat, lze 

výběrové zrušit a dle stávající legislativy určit dopravce přímo. Zde však upozorňujeme, že 

v připravovaném Zákonu o veřejné dopravě bude možnost přímého určení vyloučena (s 

výjimkou dopravních společností vlastněných městem)

Představený postup doporučujeme realizovat v případě, že bude k dispozici dostatečná časová 

rezerva pro přípravu a realizaci výběrového řízení. Do jisté míry se jedná o průlomové řešení 

v oblasti veřejné dopravy, proto je nutné věnovat tomuto tématu velkou pozornost. Vzhledem ke 

skutečnosti, že současná smlouva na provozování MHD v Přerově vyprší 31. 12. 2009, 

považujeme časovou rezervu pro realizaci doporučeného postupu za dostatečnou.

Shrnutí městské hromadné dopravy (MHD) → všechny scénáře

Zahájit aktivity v oblasti MHD s dostatečným předstihem před koncem stávající smlouvy, aby bylo 

možné připravit a realizovat výběrové řízení s kvalitně zpracovanými zadávacími podmínkami.

Doporučujeme setrvat v modelu Závazku veřejné služby, avšak detailně definovat smluvní 

mechanizmy, umožňující kontrolu nákladů a kvality služeb. Postupovat ve spolupráci s poradenskou 

firmou, která poskytne potřebné know-how. Založení dopravní společnosti s majetkovým podílem 

Města není doporučeno. 
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Doporučení strategie byla akceptována. Od 1.1.2010 provozuje MHD nový dopravce se smluvním 

vztahem na 10 let s objemem 190 mil. Kč.

6.2 Scénáře pro Balík opatření II

► Balík opatření II – Atraktivní veřejná doprava (→ kapitola 5.2)

Pro investiční Balíček opatření II je stěžejní otázka, zda se podaří z jednotlivých záměrů sestavit 

integrovaný projekt a jaká bude jeho struktura. V principu lze realizaci tohoto Balíku řešit dvěma 

cestami – integrovaným projektem v jedné, případně dvou vlnách nebo samostatnými projekty 

v několika krocích.

Obrázek 21 - Scénáře investování do veřejné dopravy

Pesimistický scénář předpokládá, že se integrovaný projekt nepodaří naplnit, a to z důvodu 

nedostatečné připravenosti záměrů, u kterých v dnešní době nebyla zahájena příprava. Tento scénář 

nelze doporučit, neboť izolované investice neřeší zvyšování kvality veřejné dopravy komplexně. 
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S jistotou tak bude realizován pouze projekt rekonstrukce autobusového nádraží, u něhož je připravena 

DSP. V pesimistickém scénáři bude uskutečněn i záměr "Ekologizace městské hromadné a příměstské 

dopravy v Přerově", řešící obnovu vozového parku MHD.  Rovněž vybrané investice ze studie „Návrh 

bezbariérových tras“ mají návaznost na zlepšení dostupnosti zastávek MHD.

Tabulka 28 - Pesimistický scénář

Název projektu Příslušnost Role a úkoly města Odhad investičních 

nákladů města

Rekonstrukce 
autobusového 
nádraží

Statutární město 
Přerov

 zajistit bezpečnostní audit na 
zpracovanou PD

 stupeň připravenosti je 
vysoký

112 982 570 Kč
(celkové náklady)

Bezpečný a 
bezbariérový přístup 
k zastávkám

Statutární město 
Přerov

 vytipovat záměry ze studie 
„Návrh bezbariérových tras“

 zklidnění dopravy v okolí 
zastávek

 stavební úpravy nástupišť 
(tzv. Kasselský obrubník)

 dopracovat do vyššího 
stupně projekční 
připravenosti

9 400 000,- Kč
(celkové náklady)

Modernizace 
vozového parku

Statutární město 
Přerov / dopravce

 plný přechod vozového 
parku MHD na pohon CNG

 zvážit rizika, které přináší 
rozhodnutí o konečném 
příjemci dotace z ROP 
(město / dopravce) 

255 000 000,- Kč
(celkové náklady)

Obrázek 22 - Modernizace vozového parku představuje nízkopodlažní a ekologická vozidla

Realistický scénář pracuje s myšlenkou, že se do integrovaného projektu podaří zahrnout záměry, 

které jsou dnes v kompetenci Města a příjemcem podpory by bylo rovněž Město. V tabulce jsou 

vyznačeny žlutou barvou. Proti pesimistickému scénáři se zde objevují:

 komplexní projekt optimalizace významných zastávek, řešící dovybavení městského 

mobiliáře, instalaci prvků informačního systému, racionalizaci umístění v uliční síti a zajištění 

bezproblémové přístupnosti 
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 řešení přednádražního prostoru jako přestupního terminálu a dopravně zklidněné oblasti, 

se zapojením připraveného projektu rekonstrukce autobusového nádraží a s cílem užší 

provázanosti jednotlivých druhů dopravy

 zavedení jednotného informačního systému na významné zastávky a přestupní terminál 

(součást předchozích dvou bodů)

Tabulka 29 - Realistický scénář

Název projektu Příslušnost Role a úkoly města Odhad investičních 

nákladů města

Rekonstrukce 
autobusového 
nádraží

Statutární město 
Přerov

 zajistit bezpečnostní audit na 
zpracovanou PD

 stupeň připravenosti je 
vysoký

112 982 570,- Kč
(celkové náklady)

Funkční propojení 
autobusového 
nádraží a železniční 
stanice

Statutární město 
Přerov / ČD

 zadat zapracování PD
 zajistit soulad s výhledovým 

zklidněním přednádražního 
prostoru – ulice Husova 

???,- Kč *

* údaj dostupný po 
aktualizaci Strategie

Informační systém 
pro cestující

Statutární město 
Přerov / ČD

 propojení informačního 
systému ČD a autobusových 
dopravců - zvýšení 
informovanosti cestujících, 
kteří přestupují mezi dvěma 
druhy veřejné dopravy 

 vybavení informačním 
systémem hlavních uzlových 
přestupních zastávek

???,- Kč *

* údaj dostupný po 
aktualizaci Strategie

Optimalizace 
zastávek

Statutární město 
Přerov

 koncentrace zastávek PAD a 
MHD – snížení jejich 
množství

 vymezení určitého množství 
významnějších přestupních 
zastávek, které budou 
stavebně upraveny a 
vybaveny mobiliářem a 
informačním systémem

 zvýšit úroveň vybavení 
zastávek doplněním o 
mobiliář a informační systém 
pro cestující

 zajistit projektovou 
dokumentaci

???,- Kč *

* údaj dostupný po 
aktualizaci Strategie

Bezpečný a 
bezbariérový přístup 
k zastávkám

Statutární město 
Přerov

 vytipovat záměry ze studie 
„Návrh bezbariérových tras“

 zklidnění dopravy v okolí 
zastávek

 stavební úpravy nástupišť 
(tzv. Kasselský obrubník)

 dopracovat do vyššího 

9 400 000,- Kč
(celkové náklady)
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stupně projekční 
připravenosti

Modernizace 
vozového parku

Statutární město 
Přerov / dopravce

 plný přechod vozového 
parku MHD na pohon CNG

 zvážit rizika, které přináší 
rozhodnutí o konečném 
příjemci dotace z ROP 
(město / dopravce) 

255 000 000,- Kč
(celkové náklady)

Pro naplnění realistického scénáře doporučujeme sledovat tyto kroky:

1. Stanovit rozsahu integrovaného projektu. Vybrat záměry v kompetenci Města, kde Město 

bude zároveň i příjemcem podpory.

2. V případě nejednoznačné kompetence Města (například zastávky MHD × zastávky PAD) 

dojednat převedení kompetence pod jeden subjekt – tj. Město.

3. Zahájit přípravu dokumentace integrovaného projektu. Přednostně vyhotovit části projektu, 

které jsou v připravenosti nejvíce opožděné nebo jejichž příprava nezačala. Začleněnit již 

hotové nebo průběžně zpracovávané projekty.

4. Připravený investiční záměr podrobit interní schvalovací proceduře, včetně zajištění 

spolufinancování z vlastních zdrojů.

5. Podat žádost o dotaci ze Strukturálních fondů EU za integrovaný projekt. 

Záměr „Modernizace vozového parku“ stojí mimo integrovaný projekt, neboť realistický scénář 

předpokládá, že konečným příjemcem podpory bude v tomto případě dopravce. Město se pak bude 

podílet formou spolufinancování pouze minimální částkou, stanovenou dotačními pravidly. Závazek 

k modernizaci vozového parku doporučujeme městu začlenit do smluvních podmínek provozování 

MHD v Přerově.

Optimistický scénář pracuje s myšlenkou, že do integrovaného projektu bude připojen také záměr 

„Modernizace vozového parku“. Město by se tak muselo stát majitelem nově pořizovaných vozidel, 

která by následně pronajímalo provozovateli MHD. Tento model samozřejmě vyžaduje vyšší finanční 

spoluúčast Města, avšak zároveň dává šanci na zvýšení podílu dotace na celkové sumě integrovaného 

projektu (příjemcem bude Město, nikoliv soukromý dopravce). Rovněž dojde ke snížení dotace na 

zajištění provozu MHD o část ztráty způsobené nákupem (odpisy) vozového parku.

Tabulka 30 - Optimistický scénář

Název projektu Příslušnost Role a úkoly města Odhad investičních 

nákladů města

Rekonstrukce 
autobusového 
nádraží

Statutární město 
Přerov

 zajistit bezpečnostní audit na
zpracovanou PD

 stupeň připravenosti je 
vysoký

112 982 982 570,-
Kč
(celkové náklady)

Funkční propojení 
autobusového 
nádraží a železniční 
stanice

Statutární město 
Přerov / ČD

 zadat zapracování PD
 zajistit soulad s výhledovým 

zklidněním přednádražního 
prostoru – ulice Husova 

???,- Kč *

* údaj dostupný po 
aktualizaci Strategie
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Informační systém 
pro cestující

Statutární město 
Přerov / ČD

 propojení informačního 
systému ČD a autobusových 
dopravců - zvýšení 
informovanosti cestujících, 
kteří přestupují mezi dvěma 
druhy veřejné dopravy 

 vybavení informačním 
systémem hlavních uzlových 
přestupních zastávek

???,- Kč *

* údaj dostupný po 
aktualizaci Strategie

Optimalizace 
zastávek

Statutární město 
Přerov

 koncentrace zastávek PAD a 
MHD – snížení jejich 
množství

 vymezení určitého množství 
významnějších přestupních 
zastávek, které budou 
stavebně upraveny a 
vybaveny mobiliářem a 
informačním systémem

 zvýšit úroveň vybavení 
zastávek doplněním o 
mobiliář a informační systém 
pro cestující

 zajistit projektovou 
dokumentaci

???,- Kč *

* údaj dostupný po 
aktualizaci Strategie

Bezpečný a 
bezbariérový přístup 
k zastávkám

Statutární město 
Přerov

 vytipovat záměry ze studie 
„Návrh bezbariérových tras“

 zklidnění dopravy v okolí 
zastávek

 stavební úpravy nástupišť 
(tzv. Kasselský obrubník)

 dopracovat do vyššího 
stupně projekční 
připravenosti

9 400 000,- Kč
(celkové náklady)

Modernizace 
vozového parku

Statutární město 
Přerov / dopravce

 plný přechod vozového 
parku MHD na pohon CNG

 zvážit rizika, které přináší 
rozhodnutí o konečném 
příjemci dotace z ROP 
(město / dopravce) 

255 000 000,- Kč
(celkové náklady)

Shrnutí investic do veřejné dopravy → všechny scénáře

Soustředit se na vytvoření integrovaného projektu, který bude řešit veřejnou dopravu komplexně                  

a procedurálně bude značně jednodušší. Urychleně doplnit připravené nebo připravované záměry o 

části integrovaného projektu, které dosud nebyly zahájeny. Projekty, které se nepodaří do společné 

žádosti umístit, budou muset být řešeny samostatně. 

Ke dni aktualizace dokumentu je naplněn projekt „Rekonstrukce autobusového nádraží v Přerově“. 

V probíhající fázi se nachází záměr "Ekologizace městské hromadné a příměstské dopravy v Přerově", 

kdy bylo toto opatření součástí zadávacích podmínek na výběr nového provozovatele MHD. 

12 autobusů ze 17 v režimu MHD je již provozováno na CNG.
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6.3 Scénáře pro Balík opatření III

► Balík opatření III – Funkční a bezpečné komunikace (→ kapitola 5.3)

Scénáře pro Balík opatření III jsou rozděleny podle působnosti Města na dvě podkapitoly

 Skelet silničních komunikací – záměry mimo přímou působnost Města, role koordinační

 Místní komunikace – záměry v přímé působnosti Města, role iniciativní

6.3.1 Skelet silničních komunikací

Pro splnění cíle Balíku opatření III a jako výchozí předpoklad všech navazujících záměrů je zásadní 

vybudování dálničního obchvatu kolem Přerova. Obě stavby D1 136 – Říkovice – Přerov a D1 137 –

Přerov – Lipník nad Bečvou považujeme za rovnocenné a nutné uvést do provozu současně. V případě 

postupného uvádění do provozu bude část města negativně ovlivněna a úroveň propustnosti dopravní 

sítě může být výrazně horší než nyní. Dálniční provoz zakončený na MÚK Předmostí by byl sveden 

po I/47 na Lipník nad Bečvou (v případě dřívější dostavby úseku 136) nebo téměř přes celé město 

průtahem I/55 (v případě dřívější dostavby úseku 137). Doporučujeme zástupcům Statutárního města 

Přerova, aby se nechávali průběžně informovat o stavu přípravy těchto staveb. Od uvádění tohoto 

záměru do následujících tabulek bylo upuštěno z důvodu, že jeho přípravnou fázi (technické řešení) 

samotné město neovlivňuje a na realizaci se nebude ani finančně podílet.

Další skupinou projektů jsou investice do trasy průtahu v ose sever – jih, které odstraní úzká hrdla 

z pohledu kapacity. Tyto investice náleží ŘSD (Silnice I/55 MÚK s ČD Přerov – Předmostí)                         

a Olomouckému kraji (Křižovatka II/436 s ulicí Dluhonskou). Vzhledem k nastavení vysoké úrovně 

priority budování tzv. průpichu hraje významnou roli i samotné město Přerov, které financuje 

předinvestiční fázi projektu. Určitým rizikem je výhledové vedení silnice I/55 jako průtah městem, 

když bude rychlostní komunikace R55, která dle zákona o pozemních komunikací je také silnicí I. 

třídy, trasována peážně po dálničním tělese. Z tohoto pramení nejednotnost, kdo bude investorem 

jednotlivých staveb na průtahu. 

Významné stavby, které řeší odvedení tranzitní dopravy a eliminaci úzkých hrdel na průtahu jsou 

znázorněny v následujícím schématu – můžeme je považovat za stavby doplňující základní skelet 

silničních komunikací. 

Obrázek 23 - Scénáře pro silniční komunikace
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Pesimistický scénář se liší od realistického v jediné stavbě – že do roku 2013 nebude dostavěn tzv. 

průpich z důvodu blokování realizace občanskými iniciativami. Tento scénář nedoporučujeme, 

nicméně jej uvádíme ve výčtu všech možností. Již pesimistický scénář musí zajistit splnění cíle balíku 

opatření III. 

Realistický scénář uvažuje s ucelenou síti silničních komunikací v nejzatíženějších směrech. Pro jeho 

naplnění je nutné zajistit koordinaci investičních záměrů ŘSD, Olomouckého kraje, SŽDC, kteří 

ponesou nejvýznamnější část nákladů na realizaci. Role města je vystupovat jako koordinátor, který 

zároveň bude prosazovat svoje zájmy, aby infrastruktura budovaná na jeho území splňovala všechny 

jeho požadavky zejména, co se týká vazby na jiná opatření (cyklistická infrastruktura, veřejná osobní 

doprava, parkování…) a vzájemný soulad. 

Kroky města lze shrnout do následujících základních bodů:

 kontrolovat dodržování harmonogramu přípravy projektů;

 zajišťovat vzájemný soulad;

 zadat zpracování studie dopravního řešení v lokalitě ulice Tovačovská a Kojetínská, kde se 

budou křížit silnice II/434, II/436 a přeložka II/150; v zadávacích podmínkách doporučujeme 

požadovat bezpečné převedení cyklistů a chodců, zajištění přístupu na výhledovou parkovací 

plochu u staničního obvodu, psychologické směrování hlavního dopravního proudu do Mádrova 

podjezdu, soulad s uvažovaným zkapacitněním dálničního přivaděče;

 pro záměry, které svou realizací spadají do optimistického scénáře, začít iniciovat projekční 

přípravu a majetkoprávní vypořádání tak, aby tyto projekty byla dokončena předinvestiční fáze 

před rokem 2013.  

Optimistický scénář uvažuje s dostatkem jak vyšších investičních prostředků, tak zejména s dalším 

masivním rozvojem automobilové dopravy, které zdůvodňuje zkapacitnění dálničního přivaděče po 

křížení s II/150 a výstavbu jihovýchodní obchvatové komunikace před rokem 2013.

6.3.2 Místní komunikace

Projekty části balíku opatření III, které souvisí s investicemi do pozemních komunikací ve vlastnictví 

města, jsou rozčleněny do jednotlivých scénářů na základě jediného kritéria – dostatek finanční 

prostředků. Musíme přijmout fakt, že až na výjimky se nepodaří zajistit spolufinancování rekonstrukcí 

místních komunikací z ROP. K vlastním prostředkům města je pak možné uvažovat pouze s nějakou 

formou úvěru (EIB), která by umožnila rozsáhlejší projekty.

V pesimistickém scénáři jsou investice do výstavby nových místních komunikací zcela omezeny, 

bude zajištěna zejména souvislá obnova (výměna obrusné vrstvy) a pro omezené úseky 

v nejkritičtějším stavu zajištěna i rekonstrukce. Riziko tohoto scénáře spočívá v tom, že když se 

nepřistoupí k rekonstrukci komunikací včetně přeřešení dopravního uspořádání, jde o řešení dočasné, 

které zajistí sice vyhovující povrchovou úpravu, ale nevyřeší humanizaci a zklidnění dopravního 

prostoru. 
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V realistickém scénáři doporučujeme soustředit finanční prostředky do rekonstrukcí a obnovy 

stávajících místních komunikací, aby byl vyrovnán dluh z minulosti, kdy se do údržby komunikací 

obecně investovalo jen málo, spíše se stavěly úseky nové. Velký důraz musí být kladen na zklidňování 

místních komunikací a zajištění bezpečného uspořádání dopravního prostoru. Pro významnější 

projekty doporučujme provádět jejich auditování. Část finančních prostředků, které můžeme 

považovat za uspořené oproti optimistickému scénáři, pak mohou být směrovány do balíku opatření II 

a IV, které mají významnější vliv z hlediska trvale udržitelné dopravy na území města. 

Optimistický scénář zajistí navíc dobudování některých úseků místních, které vycházejí z Generelu 

dopravy. 

Obrázek 24 - Příprava investic do místních komunikací
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Doporučený postup se skládá z těchto kroků:

1. Na základě "Katalogu komunikací" se vyhodnotí úsek komunikace, zda přestane plnit své 

funkce – spolehlivost (bezpečnost, plynulost, hospodárnost a pohodlnost provozu, vliv na 

životní prostředí) a provozní způsobilost (drsnost , rovnost, poruchy)

2. Při volbě obnovy povrchu zvážit efektivitu vynaložené investice, i když nebude zahrnovat 

bezpečnostní prvky (vysazené chodníkové plochy, středové ostrůvky) a nezajistí zklidnění 

dopravy. Je nutné, aby všechny investiční záměry byly v souladu s moderními trendy utváření 

komunikací a zajistily vyšší úroveň bezpečnosti komunikací

3. Zpracovat projektovou dokumentaci

4. Zpracovat investiční záměr

5. Doporučujeme v průběhu zpracování technické dokumentace provádět bezpečností audit

nezávislým týmem, jeho připomínky pak konzultovat s projektantem

6. Na základě vyřešených majetkoprávních vztahů bude vydáno stavební povolení či ohlášení 

stavby

7. Projednání realizace v interních procesech s ohledem na finančních potřeby a zdroje

8. Vyhodnocení možnosti získání dotace (stavební úpravy místních komunikací spadají do 

oblasti podpory ROP 1.1 Regionální infrastruktura. Pro první výzvu, kde byly alokovány 

tříleté prostředky, bylo možné uplatnit pouze takové úseky místních komunikací, které přímo 

navazují na rekonstruované úseky silnic II. a III. tř. Možnost získání dotace pro obce je 

minimální. V dalším kole výzvy mohou být podmínky nastaveny příznivěji)

9. V případě možnosti získání dotace je nutné zpracovat všechny požadované přílohy a žádost 

do ROP

Tabulka 31 - Scénáře pro místní komunikace

Název projektu Příslušnost Role a úkoly města Odhad investičních 

nákladů města

Pesimistický scénář

Wurmova, Smetanova, 
Čechova, Šířava, 
Kramářova, Sušilova, 
Klivarova, Žižkova, 
Jasínkova, Interbrigadistů 

Vinary - Za Humny 

Lověšice - Mírová 

Dluhonice – K Rokytnici, 
U rozvodny,  Budovatelů

Město Přerov  zajistit časovou a 

technickou koordinaci 

projektu 

 zajistit plynulou dopravu 

v centru města v době 

uzavření komunikací pro 

opravu či rekonstrukci

16 000 000 Kč
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Frézování - gen.Štefánika, 
gen.Janouška, Bezručova, 
Riedlova, chodník 
Mikuláškova (+ E.Beneše a 
Kabelíkova)

Město Přerov  Zajistit časovou a 

technickou koordinaci 

projektu 

10 000 000 Kč

Rozšíření (zobousměrnění) 
ulice Palackého

Statutární město 
Přerov

 Zajistit přípravu PD 10 000 000 Kč

Realistický scénář

Rekonstrukce ulice 
U Stadionu v Žeravicích

  

 Vzhledem k funkční 
skupině řešit s důrazem na 
zklidňování dopravy a 
zajištění odstavení vozidel 
a bezpečného pohybu 
chodců a cyklistů

Rekonstrukce ulice 
Suchý potok v Žeravicích 

 Vzhledem k funkční
skupině řešit s důrazem na 
zklidňování dopravy a 
zajištění odstavení vozidel 
a bezpečného pohybu 
chodců a cyklistů

Rekonstrukce - Nerudova, 
Borošín Město Přerov

 Zajistit časovou a 
technickou koordinaci 
projektu 

30 000 000 Kč

Rekonstrukce – Větrná 
(Újezdec)

Město Přerov  Zajistit časovou a 
technickou koordinaci 
projektu společně 
s vyřešením dopravy 
v klidu v této ulici

10 500 000 Kč

Optimistický scénář

Komunikační propojení ulic 
Osmek – Lipnická

Statutární město 
Přerov

 25 000 000 Kč

Příjezdová komunikace 
Újezdec Přerov

Statutární město 
Přerov

 Připraveno k realizaci 
2008

22 000 000 Kč

Spojka silnic II/150 a II/434 
(propojení za Meoptou)

Statutární město 
Přerov

 Bez realizace návazné 
jihovýchodní tangenty 
bude tato komunikace 
řešit pouze napojení 
rozvojových ploch, 
nikoliv tranzitní dopravu, 
která vyžaduje napojení 
až k I/55

35 000 000 Kč
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Nový Tyršův most Statutární město 
Přerov

 Zajistit časový soulad 
realizace zobousměrnění 
ulice Palackého

 Prověřit další možnosti 
plošného zklidnění oblasti 
vymezené ulicemi 
Dvořákova, 17. listopadu, 
Palackého, aby otevření 
mostu pro jednosměrný 
provoz IAD nezpůsobilo 
zvýšení atraktivity této 
trasy v těsném sousedství 
centra města

60 636 500 Kč

Shrnutí investic do Balíku Opatření III - Funkční a bezpečné komunikace → všechny scénáře

Balík opatření je rozdělen na dvě skupiny projektů – pro první, kdy se jedná o investice do silničních 

komunikací, je role Města v úrovni koordinace, kontroly a prosazování svých požadavků. Z hlediska 

investičních potřeb z rozpočtu města bude nutné zajistit spoluúčast na vybudování doprovodné 

infrastruktury – vazba na balíky opatření II a IV.

Pro druhou skupinu projektů – investic do místních komunikací – doporučujeme pracovat se scénáři 

pouze jako s pomocným nástrojem. Pro tento charakter projektů platí více než pro jiné, že projekty je 

mezi scénáři možné flexibilně přeskupovat vždy s ohledem na aktuální výši investičních možností 

města. Preferujeme při rekonstrukcích uplatňovat zklidňování a humanizaci dopravního prostoru 

místních komunikací. U jednotlivých projektů lze postupovat dle navrženého vývojového schématu.
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6.4 Scénáře pro Balík opatření IV

► Balík opatření IV – Cyklistická a pěší doprava (→ kapitola 5.4)

Základní struktura scénářů pro tento balík odpovídá scénářům z balíku opatření II. Doporučujeme 

z jednotlivých záměrů sestavit integrovaný projekt, který bude řešit bezmotorovou dopravu 

systémově jako celek. V principu však lze realizaci tohoto Balíku řešit dvěma cestami – integrovaným 

projektem v jedné, případně dvou vlnách nebo samostatnými projekty v několika krocích.

Obrázek 25 - Scénáře investování do nemotorové dopravy

Pesimistický scénář předpokládá, že se integrovaný projekt nepodaří naplnit, a to z důvodu 

nedostatečné připravenosti záměrů, u kterých v dnešní době nebyla zahájena příprava. Tento scénář 

nelze doporučit, neboť izolované investice znamenají delší dobu pro dosažení cíle – tj. zajištění 

ucelené sítě cyklistické infrastruktury s bezpečnou návazností jednotlivých úseků, která pak skutečně

motivuje lidi k využívání kola při každodenní dojížďce. 

Tento scénář odpovídá současnému přístupu, kdy se podle „Návrhu sítě cyklistický stezek“ a „Návrhu 

bezbariérových tras“ realizuje každoročně několik jednotlivých projektů. 
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Předpokladem pro úspěšnou realizaci realistického scénáře je nutnost posunout projekční 

připravenost jednotlivých staveb na jednotnou úroveň a zajistit vypořádání majetkoprávních 

vztahů. Rozčlenění do jednotlivých kroků doporučujeme následovně:

1. Stanovit rozsah integrovaného projektu. Rozhodovacím kritériem, které určí, jestli tímto 

přístupem bude sestaven jeden nebo dva integrované projekty (časově posunuté), bude kromě 

celkové velikosti projektu ve finančním vyjádření i riziko, jestli je možné zajistit na daný 

časový horizont i majetkoprávní vypořádání. 

2. V případě nemožnosti zajistit pro některé projekty vydání územního řízení, resp. stavebního 

povolení, budou tyto začleněny do eventuálního integrovaného projektu pro další výzvu

ROP – oblast podpory 1.3. Obdobně tak i v projekty, které finančně budou v sumě přesahovat 

vhodnou výši integrovaného projektu uplatnitelnou do ROP.

3. Zahájit přípravu dokumentace integrovaného projektu. Přednostně zpracovat investiční 

záměry nebo technické dokumentace projektů, které jsou v připravenosti nejvíce opožděné 

nebo jejichž příprava nezačala. Začleněnit již hotové nebo průběžně zpracovávané projekty.

4. Připravený investiční záměr podrobit interní schvalovací proceduře, včetně zajištění 

spolufinancování z vlastních zdrojů.

5. Zpracovat studii proveditelnosti. 

6. Podat žádost o dotaci ze Strukturálních fondů EU na integrovaný projekt. 

Vize integrovaného projektu spočívá v reálném propojení jednotlivých již realizovaných úseků, 

zkvalitnění uspořádání lokalit, kde hrozí střet s motorovou dopravou, tak i doplnění o úseky nové. 

Samozřejmostí pak je vybavení mobiliářem a zázemím pro cyklisty.   

Tabulka 32 - Přehled investic k zařazení do Integrovaného projektu

Název projektu Role a úkoly města Odhad investičních 

nákladů města

Ostrůvky, přechody v ulici 
Čechova - plán mobility

 možno zahrnout do integrovaného 
projektu pro oblast podpory 1.3

2 000 000 Kč

Přechod pro chodce přes I/55 
Generála Štefánika 
u Lověšic

 možno zahrnout do integrovaného 
projektu pro oblast podpory 1.3

700 000 Kč

Přechod pro chodce přes I/47 
ulice U Silnice - Lýsky

 možno zahrnout do integrovaného 
projektu pro oblast podpory 1.3

700 000 Kč

Chodník v ulici Grymovská 
(Kozlovice)

 možno zahrnout do integrovaného 
projektu pro oblast podpory 1.3

1 000 000 Kč

Chodník a cyklostezka
Velká Dlážka

 možno zahrnout do integrovaného 
projektu pro oblast podpory 1.3

?

Cyklostezka Lipnická 
(Emos - Kaufland)

 možno zahrnout do integrovaného 
projektu pro oblast podpory 1.3

4 000 000 Kč

Cyklostezka Lipnická 
(Kaufland - Velká Dlážka)

 možno zahrnout do integrovaného 
projektu pro oblast podpory 1.3

4 000 000 Kč

Cyklostezka Želátovská
(obousměrná 1,2 km)

 možno zahrnout do integrovaného 
projektu pro oblast podpory 1.3

6 500 000 Kč
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Doplnění sítě cyklistických 
stezek a propojovacích úseků 
dle zpracovaného Generelu 
cyklistické dopravy

 stanovení konkrétních projektů dle 
Generelu cyklistické dopravy –
doporučujeme zadat ke zhotovení

?

Přednádraží prostor  cyklistickou infrastrukturu v této 
lokalitě možné zahrnout do 
integrovaného projektu pro oblast 
podpory 1.3 – není zpracováno 
technické řešení

 řešit komplexně s důrazem na 
vysokou frekvenci pěších a cyklistů 
v daném území

Mobiliář a zázemí  zajistit dovybavení zastávek, kryté 
přístřešky, lavičky, informační tabule, 
odpadkové koše …

Odlišnost optimistického scénáře od realistického je v rozsahu integrovaného projektu, jeho finanční 

výši. Navíc optimistický scénář zahrnuje navíc i záměr:

 Nový podchod v železniční stanici – prodloužení až za obvod stanice pro přístup z parkoviště pro 

IAD k terminálu veřejné dopravy

Shrnutí investic do nemotorové dopravy → všechny scénáře

Preferovat integrovaný projekt, který bude řešit pěší a cyklistickou dopravu komplexně. Urychleně 

doplnit připravené nebo připravované záměry o části integrovaného projektu, které dosud nebyly 

zahájeny. Projekty, které se nepodaří do společné žádosti umístit, musejí být řešeny samostatně. 

V rámci naplňování cíle bylo postupováno samostatně. Projekty byly předkládány k žádostem o dotaci 

dle aktuálně vyhlášených výzev. Některé projekty byly realizovány pouze z vlastních zdrojů.

6.5 Scénáře pro Balík opatření V

► Balík opatření V – Kvalitní technické služby (→ kapitola 5.5)

Balík opatření V je svým charakterem průřezový, stejné podmínky tak platí v optimistickém, 

realistickém i pesimistickém scénáři. 

Jak vyplývá z identifikace Opatření a následného vytváření Balíků opatření, z pohledu Města je 

s momentálním řešením poskytování technických a městských služeb spokojenost. Přesto však 

doporučujeme provézt průzkum trhu, který ověří, zda by jiné řešení této problematiky nepřineslo 

Městu větší užitek.

Průzkum trhu v přiloženém grafu zahrnuje:

1. zvážení samotného faktu předání technických a městských služeb soukromému subjektu

2. v případě připuštění výše zmíněné myšlenky zvážení, která oblast činnosti a jakým 

způsobem by mohla být řešena tímto novým způsobem správy 

3. poptání potencionálních provozovatelů těchto službách
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4. vyhodnocení výsledků, které mohou ukázat, že v této oblasti existuje rezerva, kterou lze 

naplnit předáním některých služeb do správy soukromého subjektu 

5. ukončení procesu - v případě zjištění rezerv navrhujeme uzavření smlouvy o partnerství 

s vhodným soukromým subjektem a upuštěním od správy těchto služeb Městem, v případě 

potvrzení uspokojivého stavu pak setrvat při dosavadním řešení problematiky

Doporučený postup umožňuje Městu prověřit jiné formy zajištění technických služeb, než je zvykem 

v současnosti. Realizace průzkumu trhu umožní získat konkrétní nabídky soukromých subjektů, 

projednat s nimi podmínky spolupráce a na základě tohoto výsledku rozhodnout o uzavření dohody 

nebo setrvání v dnešních podmínkách.

Obrázek 26 - Scénáře organizace technických služeb města

Shrnutí technických služeb města → všechny scénáře

Provézt průzkum trhu, který potvrdí výhodnost zachování současného stavu a případně odhalí oblasti, 

kde partnerství se soukromým sektorem přinese větší efektivitu poskytovaných služeb a nižší nároky 

na rozpočet Města. V případě kladného výsledku zahájit transformaci příspěvkových organizací města 

(Technické služby města Přerova a Služby města Přerova).

Společnost Technické služby města Přerova, s.r.o., byla založena 2. dubna 2008. Základní jmění 

společnosti činí 200.000 Kč. Zakladatelem společnosti a jejím 100% vlastníkem je město Přerov I. -

Město, Bratrská 709/34, PSČ: 750 02. 
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7 Akční plán preferovaného strategického scénáře

Pro realistický scénář, který byl vybrán jako preferovaný, byl zpracován akční plán realizace, který 

pro jednotlivé kroky určuje konkrétní časovou, finanční a personální náročnost. Akční plán je členěn 

podle Balíků opatření a vychází z preferovaných postupů v každém řešeném Balíku. Akční plán je 

strukturován procesně – náplň scénáře je součástí předchozí kapitoly.

Tabulka 33 - Akční plán

Aktivita scénáře Popis aktivity Nároky

časové finanční personální

Balík opatření I -  Efektivní organizace veřejné dopravy - akční plán preferovaného scénáře

Soukromý subjekt Projednání zajištění provozu 

MHD výběrem soukromého 

dopravce, schválení postupu 

uvedeného v SDO

1 měsíc 0,- Kč Interní

Závazek veřejné 

služby

Výběr poradenské 

společnosti, která bude 

zajišťovat servis Městu po 

celou dobu řízení a poskytne 

potřebné know-how

2 měsíce 0,- Kč Interní

Příprava 

podmínek 

výběrového řízení

Sestavení zadávací 

dokumentace, návrh 

smluvních podmínek, 

definice standardů kvality a 

mechanizmů kontroly

4 měsíce 1 500 000,-

Kč

Externí

Realizace 

výběrového řízení

Zadání výběrového řízení, 

vyčlenění dostatečného 

časového prostoru pro 

zpracování nabídek, 

vyhodnocení nabídek ve 

spolupráci s poradenskou 

společností

6 měsíců 500 000,- Kč Interní + 

externí

Uzavření smlouvy 

o partnerství

Vyčlenění zaměstnance 

Města pro monitoring 

dodržování smluvních 

podmínek (alternativně 

výběr auditora kvalitativních 

a finančních ukazatelů)

průběžně 0,- Kč *

* nepřímé náklady

Interní
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Balík opatření II -  Atraktivní veřejná doprava - akční plán preferovaného scénáře

Integrovaný 

projekt

Projednání závěrů Strategie 

a rozhodnutí Města o 

přípravě integrovaného 

projektu veřejné dopravy

1 měsíc 0,- Kč Interní

Stanovení rozsahu 

integrovaného 

projektu

Sestavení projektu 

z jednotlivých částí, 

identifikace problémových 

míst, projednání

1 měsíc 0,- Kč Interní

Institucionální 

zajištění

Přenesení kompetence 

k projektu pod jeden subjekt 

(Město), který bude 

příjemcem podpory

1 měsíc 0,- Kč Interní + 

dotčené 

subjekty

Příprava 

dokumentace 

integrovaného 

projektu

Zpracování chybějících částí 

dokumentace (optimalizace 

zastávek, přednádraží 

prostor, informační systém), 

vyhotovení studie 

proveditelnosti

6 měsíců 2 500 000,-

Kč

Externí

Schválení 

investičního 

záměru

Projednání závěrů studie 

proveditelnosti investičního 

záměru

1 měsíc 0,- Kč Interní

Podání jednotné 

žádosti o dotaci

Příprava a podání žádosti o 

dotaci ze Strukturálních 

fondů EU

2 týdny 0,- Kč Interní

Realizace 

projektu

Realizace všech částí 

integrovaného projektu

18 měsíců ???,- Kč *

* údaj dostupný po 

aktualizaci Strategie

Externí

Balík opatření III -  Funkční a bezpečné komunikace - akční plán pro jednotlivé projekty

Vyhodnocení 

spolehlivosti 

komunikace

Na základě "Katalogu 

komunikací" vyhodnocení 

spolehlivosti a provozní 

způsobilosti komunikace

Průběžně 0,- Kč Interní 

Rozhodnutí mezi 

rekonstrukcí a 

obnovou povrchu

Zvážení  aplikace opatření 

zklidnění dopravy v souladu 

s moderními trendy, 

zajištění vyšší úrovně 

bezpečnosti komunikací

1 měsíc 0,- Kč -  

10 000,- Kč

Interní

Externí 

poradce
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Projektová 

dokumentace

Zpracovat projektovou 

dokumentaci 

5 měsíců 100 000,- Kč 

– 1 000 000,-

Kč

Externí

Investiční záměr Zpracovat investiční záměr 2 měsíce 20 000,- Kč –

200 000,- Kč

Externí

Bezpečnostní 

audit

Bezpečností audit provedený 

nezávislým týmem

1 měsíc 30 000,- Kč –

50 000,- Kč

Externí

Legislativní 

schválení

Na základě vyřešených 

majetkoprávních vztahů 

bude vydáno stavební 

povolení či ohlášení stavby

min 2 měsíce 0,- Kč Interní

Schválení záměru Projednání realizace 

v interních procesech 

s ohledem na finančních 

potřeby a zdroje 

3 měsíce 0,- Kč Interní

Vyhodnocení 

možnosti získání 

dotace

Posouzení šance na získání 

dotace. Možnost získání 

dotace pro obce je 

minimální. V dalším kole 

výzvy mohou být podmínky 

nastaveny příznivěji.

1 týden 0,- Kč Interní

Žádost do ROP Zpracování žádosti a všech 

požadované přílohy

1 měsíc 200 000,- Kč Externí

Balík opatření IV -  Cyklistická a pěší doprava - akční plán preferovaného scénáře

Integrovaný 

projekt

Projednání závěrů Strategie 

a rozhodnutí Města o 

přípravě integrovaného 

projektu

1 měsíc 0,- Kč Interní

Stanovení rozsahu 

integrovaného 

projektu

Rozhodnutí o sestavení 

jednoho nebo dvou 

integrovaných projektů 

(časově posunutých) 

v závislosti na aktuálním 

stavu přípravy projektu. 

Možnost přeřazení 

některých projektů do další 

výzvy ROP – oblast podpory 

1.3. 

2 měsíce 0,- Kč Interní
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Zpracování PD 

jednotlivých 

záměrů

Přednostně zpracovat 

projekty, které jsou 

v připravenosti nejvíce 

opožděné nebo jejichž 

příprava nezačala.

5 měsíců 1 500 000,-

Kč

Externí

Příprava 

dokumentace 

integrovaného 

projektu

Zpracování studie 

proveditelnosti

2 měsíce 500 000,- Kč Externí

Schválení 

investičního 

záměru

Projednání závěrů studie 

proveditelnosti 

1 měsíc 0,- Kč Interní

Podání jednotné 

žádosti o dotaci

Příprava a podání žádosti o 

dotaci ze Strukturálních 

fondů EU

2 týdny 0,- Kč Interní

Realizace 

projektu

Realizace všech částí 

integrovaného projektu

2 roky ???,- Kč *

* údaj dostupný po 

aktualizaci Strategie

Externí

Balík opatření V -  Kvalitní technické služby - akční plán preferovaného scénáře

Soukromé 

subjekty

Projednání možnosti 

převzetí služeb města do 

správy soukromého subjektu

1 měsíc 0,- Kč Interní

Funkční rozdělení 

technických 

služeb

Definování skupin 

technických služeb, 

určených k řešení v rámci 

jednoho smluvního vztahu, 

oddělení služeb i nadále 

zajišťovaných Městem

2 měsíce 0,- Kč Interní

Vypsání řízení na 

dodavatele služeb

Organizace výběrových 

řízení za asistence 

poradenské společnosti

6 měsíců 1 000 000,-

Kč

Interní + 

externí

Vyhodnocení 

výběrových řízení

Projednání dosažených 

výsledků - porovnání se 

současným stavem

1 měsíc 0,- Kč Interní

Uzavření smlouvy 

o partnerství

Vyčlenění zaměstnance 

Města pro monitoring 

dodržování smluvních 

podmínek

průběžně 0,- Kč *

* nepřímé náklady

Interní
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8 Analýza rizik

Riziko obecně představuje možnost odchýlení skutečných výsledků od očekávaných. Jedná se tedy o 

významný faktor, který může ohrozit úspěšnou přípravu a následnou realizaci projektů z hlediska 

nákladů, kvality nebo času. Riziko nelze nikdy zcela eliminovat, lze jej ale analyzovat, monitorovat a 

řídit s cílem vyhnout se významným ztrátám.

Katalog rizik, vložený na následující straně, shrnuje do jednotného přehledu všechny problémové 

oblasti, jichž se tato Strategie dotýká. Člení se do třech kategorií:

 vnější rizika → souvisejí s obecným vývojem na vyšší úrovni – státní nebo krajské (nelze je 

přímo ovlivnit na úrovni Města) 

 rizika přípravy → věnují se možným úskalím v období přípravy projektů a organizačních 

opatření, od rozhodnutí o jejich zpracování až po první krok k realizaci

 rizika realizace → definují možné problémové body po ukončení přípravné fáze, tedy v 

období výstavby konkrétní investice nebo zahájení činnosti podle organizačního opatření

Kategorie rizik jsou členěny v intencích Balíků opatření z důvodu snadné uživatelské orientace. 

Důsledky rizika a způsob jejich eliminace jsou syntézou z předchozího textu kapitol 4 až 7, kde 

doporučujeme hledat podrobnější informace a souvislosti.
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9 Systém řízení a kontroly naplňování strategie a její aktualizace

Strategie dopravní obslužnosti nemůže být pojata staticky jako dokument ukončený v den zpracování. 

Základem úspěšné implementace záměrů je jejich aktualizace a adaptace na základě monitorování.

9.1 Monitoring 

Monitorování je průběžné a systematické sledování jevů a procesů a jejich vyhodnocování. Cílem 

monitoringu a vyhodnocení poznatků je nalezení vývojových tendencí a událostí, aby řídící 

management mohl reagovat na vzniklou situaci, aktualizovat priority a opatření, aniž by došlo k 

zásadní změně strategických cílů a postupů.

Monitorování v rámci Města je zaměřeno na Strategii dopravní obslužnosti, na jeho priority i 

náplňování jednotlivých Balíků opatření. Z důvodu stability je nutné monitorování provádět v určitých 

časových intervalech. Projekty budou monitorovány dle svého charakteru v intervalech řádově 

měsíčních. 

Důležitým prvkem monitorování je rovněž získání zpětné vazby, která ve svém důsledku umožňuje 

přímé poučení ze zjištěných skutečností. Za monitorování je odpovědné Město a jím pověření 

pracovníci.

Monitorování Strategie dopravní obslužnosti je z časového hlediska rozlišeno na:

 hodnocení průběžné – probíhá po dobu realizace 

 hodnocení následné  - probíhá po skončení realizace projektů, resp. strategie

V našem případě se z hlediska dlouhodobého horizontu naplňování strategie bude jednat pouze o 

monitorování průběžné. Cíle Strategie regionálního rozvoje budou hodnoceny prostřednictvím 

indikátorů sledujících cíle uvedených v kapitole 3.3. Zdrojem dat pro tyto ukazatele bude plnění 

jednotlivých cílů balíků opatření. 

Sběr a hodnocení jednotlivých indikátorů budou provádět příslušné resorty pověřěné Městem a to na 

základě rozdělení odpovědnosti za realizaci Balíků opatření. V případě potřeby budou stanovené 

indikátory zrevidovány a jejich seznam upraven tak, aby pružně reagovaly na potřeby Města.

S výsledky monitorovacích a hodnotících aktivit by měli být pravidelně seznamováni všichni aktéři. 

Na základě hodnocení prováděného jednotlivými resorty by měla být zpracována  monitorovací zpráva 

o plnění jednotlivých opatření Strategie, která by měla být brána jako zpětná vazba aplikace Strategie 

na daný problém.

Realizace Strategie dopravní obslužnosti bude probíhat především prostřednictvím splňování úkolů 

jednotlivých Opatření dle priorit města. Součástí procesu monitorování je také kvalitativní posouzení, 

zda dochází k naplňování cílů, která tato Strategie stanovila. Úspěšnost Strategie bude posuzována 

podle splnění jejího cíle, tedy zlepšování dopravní obslužnosti Města Přerova. 
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9.2 Aktualizace

Aktualizace strategie je nedílnou součástí zpětné vazby celého procesu, ukazující v průběhu 

uplatňování strategie na její rezervy a následné řešení této rezervy.

Cílem aktualizace Strategie je její dotvoření v plně funkční celek. Vzhledem k tomu, že některé 

informace nebyly při tvorbě Strategie známy, klade si aktualizace za cíl, postupné doplňování těchto 

nových informací, tak aby zpráva plnila stale funkci živého dokumentu. 

Zdrojem dat pro tuto aktualizaci by měly být informace, které budou postupně získávány k 

jednotlivým projektům na základě jejich postupného zpracování. 

Úspěšnost této průběžné aktualizace by měla být hodnocena z hlediska použití nové informace a její 

následné aplikace v samotném dotváření Strategie.

9.3 Doporučení

Na základě prozkoumání problematiky monitoringu a aktualizace jiných strategií doporučujeme 

průběžné aktualizování Strategie na základě nových poznatků (změna finanční, personální, časová 

nebo prioritní), tak aby Strategie stále sloužila jako zdroj aktuálních dat a informací pro rozvoj 

dopravní obslužnosti Města.

V konkrétní podobě doporučujeme postupovat takto:

1. po schválení Strategie provést mimořádnou aktualizaci, která prověří možnosti aplikace 

preferovaného scénáře v jednotlivých Balících opatření. Dojde tím synchronizaci náplně 

Balíků podle představ a možností Města a podle návrhu zpracovatele. 

2. Současně prvním krokem provést vyčíslení dosud neznámých nákladů projektů, které jsou 

součástí preferovaného Scénáře. Dokument tak bude kompletní, díky čemuž bude možné 

pravidelně sledovat naplňování Strategie formou monitoringu. 

3. V dalších krocích pak provádět pravidelné aktualizace v závislosti na vývoji situace v 

jednotlivých řešených Balících.

V pravidelných intervalech by měl probíhat monitoring, jehož pevné zásady (četnost, odpovědnost) je 

nutné předem stanovit a dodržovat. Jeho výstupem by měly být jednoduché monitorovací zprávy, 

vypovídající o průběhu naplňování cílů Strategie. Pro tuto oblast činnosti navrhujeme stanovit 

odpovědnou tým (komisi), která po odborném zaškolení bude zodpovědna za aktualizaci i monitoring 

aplikace Strategie.
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