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Strategický plán ekonomického a územního rozvoje statutárního města Přerova na 
období 2007-2013 navazuje na předešlý strategický plán, jehož platnost byla prodloužena do 
roku 2006. Formuluje strategické cíle města na zvolené období a dále je konkretizuje ve formě 
příslušných priorit, opatření a aktivit, včetně stanovení způsobu financování a implementace. 

Celý proces vytváření strategického plánu řídila Komise pro strategický rozvoj, složená 
z významných představitelů města, podnikatelských subjektů, státních i veřejných institucí. Jako 
zpracovatel strategie byla vybrána Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Ostrava (dále jen ARR), 
která se podílela také na předchozím strategickém plánu.  

Byl vytvořen Profil statutárního města Přerov  s aktuálními daty demografickými, o 
obyvatelstvu, místní ekonomické základně a ekonomickém prostředí, infrastruktuře, bydlení, 
životním prostředí apod. a proveden průzkum názorů obyvatelstva na rozvoj a dění ve městě, 
kterého se zúčastnilo 1 789 občanů města Přerova a zároveň průzkum podnikatelského prostředí 
ve statutárním městě Přerov, kde z 30 oslovených se zúčastnilo 17 místních podniků 
zaměstnávajících více než 7 000 lidí. 

Na základě výstupu Profilu města a vyhodnocení průzkumu podnikatelského prostředí byla 
reformulována vize města a odsouhlaseny tři prioritní oblasti rozvoje statutárního města Přerov: 

• Tvorba a rozvoj podnikatelského prostředí 
• Dopravní a technická infrastruktura, životní prostředí 
• Rozvoj lidských zdrojů a kvality života.  
Tyto tři oblasti rozvoje dále doplnila průřezová priorita zasahující do všech oblastí rozvoje 

města: 
• Řízení a prezentace města Přerova 
Následovala SWOT analýza,  při níž členové pracovních skupin pro jednotlivé prioritní 

oblasti rozvoje a Komise strategického rozvoje zpracovali vnitřní analýzy silných a slabých 
stránek města a také vlivu okolí v analýzách příležitostí a ohrožení.  

Nejdůležitějším výstupem strategického plánu jsou nadefinované priority, opatření k jejich 
řešení a konkrétní aktivity s určením zúčastněných subjektů  a předpokládaného termínu 
realizace. 

Strategický plán ekonomického a územního rozvoje statutárního města Přerova pro období 
2007 – 2013 byl schválen na 4. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 5. února 2007, 
usnesením č. 56/4/6/2007. Je otevřeným koncepčním dokumentem, který může být na základě 
připomínek institucí a občanů statutárního města Přerova průběžně upřesňován a aktualizován. 

Příkazem č. 1/07 uložil tajemník Magistrátu města Přerova vedoucím dotčených odborů 
naplňovat příslušná opatření vyplývající ze schváleného strategického dokumentu.   

Zprávu o plnění Strategického plánu ekonomického a územního rozvoje statutárního města 
Přerova za rok 2007, zpracovanou odborem rozvoje, vzalo Zastupitelstvo města Přerova na 
vědomí na svém 17. zasedání konaném dne 8.9.2008 usnesením č. 443/17/5/2008 a schválilo 
jeho aktualizaci.  
 
OBLAST: TVORBA A ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROST ŘEDÍ 
 
Priorita 1.1  Zvýšení atraktivnosti města pro investory 
 
Opatření 1.1.1 Příprava nových investičních ploch pro podnikání a bydlení 
 
1.1.1.1 Průmyslová zóna v Újezdci 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova  
 Odbor rozvoje 
 Termín:  průběžně 
  

Oddělení územního plánu Magistrátu města Přerova na základě schválení 
pořízení změny Územního plánu Zastupitelstvem města dalo podnět Krajskému 
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úřadu Olomouckého kraje o vyřazení plochy určené pro průmysl a ekonomické 
aktivity. Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 22. února 2008 schválilo zásady 
územního rozvoje Olomouckého kraje a dne 28. března 2008 nabyly právní 
moci. 
V návrhu Územního plánu města Přerova je tato plocha navržena k rodinnému 
bydlení. Nový Územní plán bude orgánům města Přerova  předložen ke 
schválení do konce letošního roku. 
V roce 2008 byl zpracován znalecký posudek na cenu za m² v uvedené lokalitě. 
V současné době jsou vypracovány podmínky pro výběrové řízení, které 
vycházejí ze „Studie zástavby rodinnými domy Újezdec“ zpracované Ing. arch. 
Mikeškou v roce 2007, kdy by se tato zóna předala developerovi. Výběrové 
řízení bude vyhlášeno 1.6.2009 na základě usnesení č. 2419/61/3/2009 Rady 
města Přerova z její 61. schůze konané dne 13.5.2009. 
 

1.1.1.2 Průmyslová zóna Přerov Jih  
 Zúčastněné subjekty:  Magistrát města Přerova 
 Odbor rozvoje, Odbor právní, Přerovská rozvojová s.r.o.  
 Termín:  průběžně 
  

Aktivita zrušena na základě usnesení č. 443/17/5/2008 ze 17. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova konaného 8.9.2008. 
 

1.1.1.3 Lokalita bydlení ul. Jateční 
 Zúčastněné subjekty:  Magistrát města Přerova 
 Odbor rozvoje,  Odbor právní  
 Termín:  průběžně 
  

Firma Přerovská stavební s.r.o., která je vlastníkem stěžejních pozemků 
v lokalitě, nechala zpracovat studii, která navazuje na zpracované urbanistické 
studie „Přerov – ul. Jateční“ (Ing. arch. Šimeček, 2000) a „Bytová výstavba 
nábř. PFB, Přerov“ (Energoprojekta Přerov, 2002), současně však reaguje na 
změněné poměry v území. Ze strany nábřeží je navržen čtyřpodlažní bytový 
dům, z ul. Jateční se jedná o dva bytové domy. Ve vnitrobloku jsou navržena 
parkovací stání v kombinaci se vzrostlou zelení. 
V současné době se řeší pozemky, které by měly být převedeny na společnost 
Přerovská stavební s.r.o., jež připravuje zástavbu části proluky na nábř. PFB 
s příjezdem od ul. Jateční dle již zmíněné studie. Záměr převodu je schválen 
Radou města Přerova, smlouva o výpůjčce je již uzavřena. 
 

1.1.1.4 Lokalita bydlení Přerov – Pod Hvězdárnou 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Odbor rozvoje, Odbor právní 
 Termín:  průběžně 
  

V září 1997 byla zpracována urbanisticko-architektonická studie pro tuto 
lokalitu. V současné době zde najdeme stávající zahrádkářskou kolonii. 
Prozatím není znám vhodný investor k odkoupení pozemků a k realizaci 
výstavby. 
 

1.1.1.5 Lokalita pro bydlení Popovice 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Odbor rozvoje, Odbor právní 



Zpráva o plnění Strategického plánu ekonomického a územního rozvoje statutárního města Přerova za rok 2008 

Strana 3 (celkem 56) 

 Termín:  průběžně 
  

Byly zpracovány: architektonicko-urbanistická studie „Rodinné domy 
v Popovicích, ul. Hanácká – Popovická“, urbanistické studie „Přerov – 
Popovice“ a „Popovice – Přední Díly“.  Na jejich základě připravují realizaci 
dále soukromé firmy. 
 

1.1.1.6 Lokalita pro bydlení Přerov – Lánce  
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Odbor rozvoje, Odbor právní 
 Termín:  průběžně 
  

Poptávka po rodinných domech byla podnětem pro pořízení změny územního 
plánu v lokalitě za ul. Kabelíkovou. Změnu územního plánu „Přerov – Lánce“ 
schválilo Zastupitelstvo města v roce 2004. Zpracovaná urbanist. studie 
navrhuje v lokalitě 64 rodinných domů (dále jen RD) na pozemcích, které jsou 
v soukromém vlastnictví. 
 Přibližně v roce 2005 proběhlo jednání s majiteli pozemků, kteří požadovali po 
městu 700,-Kč/m² , což dle výpočtů by odpovídalo cca 52 000 000,- Kč. Podle 
analýzy předpokládaných nákladů by pak kupní cena pro potenciální stavebníky 
činila přibližně 2 000,- Kč/m².  
Odbor rozvoje provedl formou dotazníkového šetření marketingový průzkum 
zájmu jak potenciálních stavebníků, tak i ostatních občanů města Přerova, o 
výstavbu RD v Přerově. Cílem bylo zjistit i informace o kupních cenách, které 
by byli ochotni zaplatit za m² zasíťovaného pozemku. Z analýzy průzkumu 
jednoznačně vyplývá, že zájem o výstavbu RD je v Přerově velký, je však 
ovlivněn výší kupní ceny stavebního pozemku. Cena 2 000,- Kč/m² převážnou 
většinou potenciálních stavebníků nebyla akceptována, proto se tento záměr 
doposud nerealizoval.  
 

1.1.1.7 Zóna Přerov – Meopta (průmyslová lokalita vč. lokality pro bydlení) 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova, Meopta-optika s.r.o., Gambro-

Meopta s.r.o. 
 Odbor rozvoje, Odbor právní 
 Termín:  průběžně 
  

Byla schválena změna Územního plánu ze zemědělsky obhospodařované 
plochy na plochu pro průmysl a bydlení. V září 2006 byla zpracována 
urbanistická studie „Přerov – Meopta“ a v prosinci 2006 „Studie odkanalizování 
za Meoptou“. Součástí změny Územního plánu je i dopravní propojení silnic 
II/434 a II/150.                
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nechal rozdělit pozemky 
v této lokalitě na dvě zóny – zónu průmyslovou a zónu pro bydlení. Dále 
požadoval, aby byl v orgánech města projednán bezúplatný převod zóny pro 
bydlení na město Přerov, což je již zrealizováno.  
Dále je zde řešena část komunikace, na kterou je zatím nájemní smlouva a není 
rozhodnuto, jakým způsobem bude převod tohoto pozemku realizován. Stále se 
řeší, čeká se na vypracování geometrického plánu a zápis do katastru 
nemovitostí. Celkové řešení komunikace je rozděleno na 2 fáze, z nichž 
majetkoprávně je vyřešena fáze č. I.  
 
Ze zprávy Meopty: 
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- zóna pro průmyslové podnikání - Meopta-optika s.r.o. požadovala převod 
pozemku od Pozemkového fondu ČR. V rámci restitučního řízení byly tyto 
pozemky přiděleny soukromým osobám. Při jednání s těmito vlastníky nedošlo 
zatím k dohodě o prodeji vzhledem k vysokým požadavkům vlastníků. 

   
- zóna pro bydlení – vzhledem k tomu, že pozemky dosud nebyly převedeny na 
spol. Meopta – optika, s.r.o., tato společnost upouští od záměru.  

 
1.1.1.8 Příprava dalších  ploch pro bydlení a podnikání 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Odbor rozvoje, Odbor právní 
 Termín:  průběžně 
  

Pro bydlení město připravuje a projednává v orgánech města lokalita Kozlovice, 
a to na výstavbu rodinných domů v počtu 6 pozemků. V současné době jsou již 
uzavřeny smlouvy o budoucí smlouvě kupní na 3 pozemky a u dalších 3 
pozemků je vedeno jednání (směřující k uzavření také smluv o budoucích 
kupních smlouvách). 
V lokalitě Újezdec se řeší 3 pozemky pro stavbu rodinných domů a dále je zde 
záměr rozdělení a odprodeje pozemku pro zástavbu rodinnými domy (v 
celkovém počtu až 121 RD), který byl dříve vykoupen pro vybudování 
průmyslové zóny. 
Dále se typují lokality ve vlastnictví Pozemkového fondu, které jsou určeny 
k zastavění nebo současně zastavitelné v území obce s tím, že se bude žádat o 
jejich bezúplatný převod na město Přerov. Čeká se na schválení nového 
Územního plánu, a poté se osloví Pozemkový fond se žádostí o bezúplatný 
převod pozemků určených k zastavění rodinných domů. 
 

 
Opatření 1.1.2 Logistické centrum 
 
Rozvojová lokalita o celkové rozloze cca 110 ha, určená pro terminál kombinované 
dopravy (TKD) a logistické centrum, leží na jihozápadním okraji města Přerova.  
 
1.1.2.1 Terminál kombinované dopravy 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova, KÚ Olomouckého kraje 
 Odbor rozvoje, Odbor právní, po založení Přerovská rozvojová s.r.o. 
 Termín:  průběžně 
  

V březnu 2007 byla zpracována analýza TKD, návrh institucionálního řešení a 
návrh využití prostředků fondů EU. 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.      
 
 

1.1.2.2 Podpora výstavby veřejného logistického centra 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova, Přerovská rozvojová s.r.o. 
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 Odbor rozvoje 
 Termín:                       průběžně 
  

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. 

 
 
Priorita 1.2  Podpora podnikání a komunikace 
 
Opatření 1.2.1 Zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů 
 
1.2.1.1 Zajištění odborných seminářů pro podnikatele 
 Zúčastněné subjekty: Hospodářská komora, projektoví partneři 
 Termín:  2006-2008 
  

Během roku 2008 byly pořádány Hospodářskou komorou (HK) otevřené 
odborné semináře, konzultační dny a individuální firemní školení. Forma 
konzultačních dnů s řediteli zahraničních kanceláří Czechtrade v oblasti 
zahraničního obchodu a individuální firemní školení jsou nové formy 
vzdělávání, ve kterých chce HK okresu Přerov pokračovat v oblasti odborného 
vzdělávání.  
Na vzdělávací aktivity mohly firmy vzdělávání čerpat dotaci ve výši 73% ceny 
školení, jelikož semináře byly připraveny v rámci projektu HK okresu Přerov 
„Konkurenceschopný podnik na trhu EU II“ (Operační program Lidské zdroje a 
zaměstnanost). 
HK je současně regionálním exportním místem CzechTrade pro Olomoucký 
kraj, proto připravila semináře podporující zahraniční obchod. V zahraničí 
poskytovali individuální konzultace ředitelé zahraničních kanceláří Czech 
Trade. 
 

1.2.1.2 Zajištění odborných seminářů pro začínající podnikatele 
 Zúčastněné subjekty: Hospodářská komora, projektoví partneři 
 Termín:  2006-2008 
  

Nabídka seminářů - viz bod 1.2.1.1 
Byla zpracována publikace „Základy podnikání“ a akreditován kurz „Základy 
podnikání“, který byl realizován v rámci partnerského projektu s Centrem pro 
komunitní práci  pro začínající podnikatele. 
Odborné poradenství začínajícím podnikatelům – viz bod 1.2.1.3 
 

1.2.1.3 Zvyšování kvality a dostupnosti poradenství pro místní podnikatele 
 Zúčastněné subjekty: Hospodářská komora, projektoví partneři 
 Termín:  2006-2008 – nabídka dotovaného poradenství 
                                    2006-2007 – ostatní poradenské služby 
  

Podnikatelské subjekty mohly v průběhu r. 2008 využít bezplatných informací 
v rámci úvodních konzultací (informační servis, informace o podmínkách, 
změnách podnikat. prostředí v rámci EU a jednotného evropského trhu, česká 
legislativa pro podnikatele, informace o programech podpory malého a 
středního podnikání na regionální a celostátní úrovni, zprostředkování 
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specializovaného poradenství – právní, ekonomické apod.,  individuální 
konzultace k problematice EU) v rámci projektu Informační místa pro 
podnikatele. 
Zájemcům bylo poskytnuto také odborné poradenství v následujících 
oblastech: 

• zpracování žádostí firem o finanční podporu do programů na nové 
programové období 2007 – 2013 (Operační program (OP) – Podnikání a 
inovace,  OP – Vzdělávání a konkurenceschopnost, Regionální OP 
NUTS II – Střední Morava atd.) – studie proveditelnosti projektu, 
analýza nákladů projektu, žádost o dotaci, 

• kontrolní audit žádosti o dotaci (v souladu s požadavky programu), 
• marketingové průzkumy (v ČR, v zahraničí), 
• zpracování podnikatelských záměrů, studií proveditelností, analýz 

nákladů a přínosů, 
• exportní poradenství (vyhledávání obchodních partnerů, technické 

překážky atd., služby Czech Trade), 
• odborné konzultace o programech podpory podnikání 
• odborné konzultace pro začínající podnikatele (program START, 

zahájení podnikání atd.) – spolupráce s ÚP Přerov a RPIC Ekonomservis 
Přerov s.r.o. 

Kromě osobních konzultací byly méně náročné informace a poradenské služby 
poskytovány telefonicky, faxem, elektronicky či písemně. 
 
Hospodářská komora Přerov se stará o pravidelné informování členské základny 
a ostatních nečlenských podnikatelských subjektů a veřejnosti jak přerovského 
okresu, tak regionu střední Moravy prostřednictvím těchto masmédií: Přerovský 
deník,  Kabelová televize, a.s., Přerov, Hospodářské noviny, Podnikatelské 
lobby, Český rozhlas Olomouc, Exportér a také úzce spolupracuje s redakcí 
Přerovské listy. 
Byly inovovány internetové stránky HK okr. Přerov – www.hkprerov.cz . HK 
okresu Přerov je prezentována na webových stránkách Agentury Czech Trade – 
www.czechtrade.cz  a Krajské hospodářské komory Olomouckého kraje. 
 

1.2.1.4 Zřízení podnikatelského inkubátoru 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova, projektoví partneři 
 Odbor rozvoje 
 Termín:   
  

Podnikatelský inkubátor je druhou prioritou společnosti Přerovská rozvojová. 
Byly  identifikovány zdroje ze strukturální fondů EU, ze kterých bylo možno 
celý záměr financovat.   
Jsou vytypované objekty a lokality, kde by v Přerově mohl tento záměr 
vzniknout. Avšak vše je odvislé od definitivního rozhodnutí, kde konkrétně 
bude inkubátor v Přerově umístěn, protože to je jedna z klíčových informací,  
od které se odvíjí vše ostatní, tj. celkový rozsah, finanční rámec apod. 
Spol. Přerovská rozvojová má připraveny dokumenty  potřebné pro podání 
registrační žádosti (OPPI – program Prosperita – prioritní osa 5. – Prostředí pro 
podnikání a inovace). Proto po rozhodnutí o umístění inkubátoru, může být 
žádost ihned podána. 
Byl navázán kontakt s inkubátory v jiných městech, které nabídly ochotu 
spolupodílet se na vzniku inkubátoru v Přerově a pomohou se zpracováním 
registrační žádosti.   
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Činnost Podnikatelského inkubátoru podle připraveného záměru je následující: 
- Poskytování poradenství a podpůrných služeb podnikům, zahrnující např. 

oblasti managementu, využívaní nových technologií, ICT, školení, či 
náboru zaměstnanců. 

- Podpora navazování styků, spolupráce, výměny zkušeností mezi místními 
partnery (podniky, NNO, vzdělávací instituce aj.) formou např. seminářů, 
fór či výstav. 

- Usnadnění či přímo iniciace spojení finančních nástrojů, zajišťující lepší 
přístup k financování formou systémů mikropůjček, záručních  fondů pro 
sdílení rizik aj. 

- Spolupráce se specifickými skupinami (mladí podnikatelé nebo 
podnikatelky, podnikatelé pocházející ze znevýhodněných skupin). 

- Inkubátor nabídne prostor pro podnikatele v samostatných kancelářích i 
v kancelářích typu „open-space“, u kterých se předpokládá sdílené 
využívání a tím významné zvýšení efektivnosti podpory 

 
 

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

regionu) 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova, Hospodářská komora 
 Odbor rozvoje 
 Termín:   
  

Zakládání klastrů podporuje Operační program Podnikání a inovace 2007 – 
2013. Program Spolupráce – klastry byl vyhlášen 1.10.2008 (1. výzva).  
V tuto chvíli nebyla registrována místní iniciativa firem připravit projektovou 
žádost do programu. Pravděpodobně po předchozích negativních zkušenostech 
členů klastru na území Olomouckého kraje s názvem „Český klastr přípojných 
vozidel a nástaveb“ (2006 – 2008, nyní je v likvidaci) s MPO ČR k uvedené 
problematice, nebyl nalezen vhodný obor a podpora pro rozvíjení klastrových 
iniciativ. 
Bez veřejné podpory pravděpodobně nelze očekávat, že tento typ společného 
podnikání by mohl dospět k širšímu rozvoji. 
 

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

Regionální poradenské a informační centrum 
 Kancelář tajemníka, Odbor rozvoje 
 Termín:  2007-2008 
  

Realizačním výstupem má být informační servis formou webu + newsletteru 
(veřejné zakázky, výběrová řízení, prostory k podnikání, dotace, fondy aj.) 
s cílovou skupinou na podnikatelské subjekty. Garanti spolupráce: MMPr, HK a 
RPIC s očekávaným přínosem zlepšení komunikace mezi soukromým a 
veřejným sektorem, zvýšené povědomí místních podnikatelů o akcích města. 
Plnění: zadání je příliš obecné, zatím se nerealizovalo. 

Stávající stav zůstává nezměněn. 
1.2.2.2 Pořádání schůzek mezi zástupci města a podnikatelskou veřejností 
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 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova, Hospodářská komora,      
Regionální poradenské a informační centrum 

 Kancelář primátora, Odbor rozvoje 
 Termín:  ročně 
  

Průběžně plněno - na bilaterální úrovni, při řešení rozvojových a koncepčních 
záležitostí, při přípravě akcí, na nichž město s podnikatelskými subjekty 
spolupracuje. 
 

1.2.2.3 Podpora podnikatelských aktivit zaměřených na veřejný prospěch 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Odbor rozvoje 
 Termín:  průběžně 
  

V loňském roce Odbor rozvoje neobdržel žádnou žádost o příspěvek na 
podnikatelské aktivity zaměřené na veřejný prospěch. 
 

1.2.2.4 Podpora inovací v podnikání, rozvoji MSP a životního prostředí 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova, Hospodářská komora 
 Odbor rozvoje, Odbor životního prostředí 
 Termín:  průběžně 
  

Podpora inovací by měla být součástí Přerovského podnikatelského inkubátoru 
(viz aktivita č. 1.2.1.4), případně technologického parku. Podpora inovací  
v podnikání bude realizována upřednostňováním podnikatelů nebo výrobců 
používajících inovační technologie při umísťování do průmyslových zón 
(rozvojových lokalit) města Přerova. 

 
 
Priorita 1.3  Rozvoj cestovního ruchu 
 
Opatření 1.3.1 Vytvoření koncepce rozvoje CR ve městě 
 
1.3.1.1 Zpracování koncepce rozvoje CR ve městě ve spolupráci s okolními městy a 

mikroregiony 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Odbor rozvoje, Kancelář primátora 
 Termín:  2007-2008  
  

Dne 4.2.2008 schválilo Zastupitelstvo města Přerova na svém 12. zasedání 
„Strategii cestovního ruchu Přerovska na období 2007 – 2013“, zpracovanou 
zájmovým sdružením Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu. Zhotovitel 
spolupracoval s pracovníky Odboru rozvoje i Komisí pro cestovní ruch, kulturu 
a kulturní památky. 
Analytická část strategie představuje základní souhrn údajů o cestovním ruchu 
v regionu. Na základě provedených šetření byla definována strategická vize, 
kam má město v horizontu strategie dospět. Součástí strategie je akční plán 
rozvoje cestovního ruchu, který popisuje prioritní a přípravné aktivity vedoucí 
k naplňování cílů této strategie. Zajišťuje koordinaci činnosti jednotlivých 
složek magistrátu, definuje potřebná partnerství, vymezuje rámcově finanční 
prostředky na jednotlivé aktivity, popisuje časovou návaznost a zdůvodňuje 
potřebnost a dopady jednotlivých aktivit na území města Přerova. 
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Koncem roku 2008 byla přijata na Kancelář primátora pracovnice, která bude 
realizovat a koordinovat úkoly vyplývající z tohoto koncepčního dokumentu. 
Ve druhé polovině roku 2008 zpracovala organizace Střední Morava – Sdružení 
cestovního ruchu tzv. „Marketingový plán cestovního ruchu města Přerova“, 
který ve vazbě na turistickou lokalitu Přerovsko stanovuje tržní příležitosti 
a navrhuje konkrétní zákaznickou orientaci v oblasti cestovního ruchu. 
Cílem strategie je na základě analýzy turistické destinace segmentovat trh a 
výběrem vhodných cílových skupin dosáhnout cílového tržního postavení. 
Vzhledem k dominantnímu postavení statutárního města Přerova v rámci 
turistické lokality se strategie zaměřuje na budování strategie značky města 
Přerova a tím posílení image celé turistické lokality Přerovsko. 
 
 

 
Opatření 1.3.2  Infrastruktura pro cestovní ruch 
 
1.3.2.1 Příprava dokumentace a realizace vybraných projektů infrastruktury CR 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova, investoři 
 Odbor rozvoje, Odbor majetku 
 Termín:  průběžně 
  

Součástí schválené „Strategie rozvoje cestovního ruchu Přerovska na období 
2007 – 2013 (viz bod 1.3.1.1) je akční plán rozvoje cestovního ruchu turistické 
lokality Přerovsko, z kterého vyplývají jednotlivá opatření a časový 
harmonogram jejich realizace . 
V loňském roce se začalo s rekonstrukcí plaveckého areálu (nový pokladní a 
vstupenkový systém, nový kamerový a zabezpečovací systém, rekonstrukce 
stávajících šaten a sprch, realizace 2 whirpoolů), zimního stadionu (výměna 
stávajících oken a vstupních dveří, nový zabezpečovací a kamerový systém), 
došlo k odbahnění Velké Laguny. Odbor rozvoje projekčně připravil 
rekonstrukci skleníků  a vybudování jezírka v městském parku Michalov, 
proběhla další etapa regenerace a revitalizace přerovského zámku a cyklistická 
síť ve městě Přerově byla rozšířená o další úseky. 
 

1.3.2.2 Realizace muzea optiky 
 Zúčastněné subjekty: Meopta-optika s.r.o. 
 Termín:  2007-2008 
  

Pro projekt vytvoření muzea opto-mechanických přístrojů v areálu 
společnosti Meopta – optika, s.r.o. byla zpracována studie proveditelnosti,  a to 
na základě Smlouvy o partnerství a spolupráci uzavřené mezi společností 
Meopta – optika, s.r.o. a Olomouckým krajem.  
Meopta – optika, s.r.o. nepodala žádost o podporu ze strukturálních fondů EU 
do 31.12.2008, jak se zavázala ve Smlouvě o partnerství s Olomouckým krajem. 
Rada Olomouckého kraje rozhodla, že nebude uplatňovat smluvní pokuty 
vyplývající ze smlouvy. Projekt Muzea optiky i nadále zůstává pro Meoptu 
zajímavým, ale z důvodu omezení investic ho v roce 2009 nebude realizovat. 
 

1.3.2.3 Dokončení projektu „Předmostím až do pravěku“ 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova, organizace města, ZŠ 

J.A.Komenského Předmostí, Muzeum Komenského, 
občanská sdružení 
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 Odbor rozvoje, Odbor životního prostředí 
 Termín:  průběžně 
  

Počátkem roku proběhlo 2. kolo veřejného projednávání záměru vybudování 
areálu Mamutov. Bylo vydáno stavební povolení na stavbu infocentra (zajistil 
odbor rozvoje) - realizace VII/2009. Odbor ŽP pořídil digitální model terénu 
lokality Skalka a polohopisné a výškopisné zaměření lokality a ideovou studii 
budoucího areálu Mamutov (Ing. Arch. Pavel Šimeček). Dále byl proveden 
inženýrsko-geologický průzkum a hydrogeologické posouzení lokality. Záměr 
byl projednán s vlastníkem pozemků (PMS a.s.) a v orgánech města.  
Pokračovala pravidelná činnost zvláštní pracovní skupiny Rady města. 
Zúčastněné subjekty podepsaly smlouvu o partnerství v projektu. Bylo 
zpracováno zadání studie pro výběr zpracovatele. Byly zpracovány podklady 
pro realizaci infocentra (zajistil odbor rozvoje). 
 

1.3.2.4 Revitalizace Výstaviště Přerov 
 Zúčastněné subjekty: Majitel výstaviště, Magistrát města Přerova 
 Odbor rozvoje 
 Termín:  průběžně 
  

Areál Výstaviště převzal nový vlastník, spol. Hostašovická a.s. se sídlem 
v Hostašovicích. Areál je určen k prodeji, hledá se nový investor, proto stávající 
vlastník v loňském roce nevynaložil žádné investice do jeho rozvoje. Potenciál 
vidí především ve výstavnictví, kterému je Výstaviště určeno. 
 

1.3.2.5 Rekonstrukce budovy náměstí T.G.Masaryka 8 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Odbor rozvoje 
 Termín:  2008 
  

Je zpracována studie „Dům na Nám. TGM č. 8 – stavební úpravy“ (8/2007).  
Studie řeší dvě varianty provozního a dispozičního řešení, které mohou být dále 
vzájemně kombinovány. Jedná se o návrh rekonstrukce bufetu s vlastním 
provozním a sociálním zázemím s variantním řešením prodejny – komerční 
prostory pro nájemní využití. V dalších podlažích jsou navrženy kanceláře, příp. 
ubytovací prostory, obojí komerčního využití.  
Studie předpokládá kompletní rekonstrukci objektu. Stavební úpravy by 
umožnily vestavbu podkroví. 

Stávající stav nezměněn. 
1.3.2.6 Rozšíření ubytovacích kapacit a návazných služeb v rámci rozvoje insentivní a 

kongresové turistiky 
 Zúčastněné subjekty: Hotel Jana a.s. 
 Termín:  2007-2008 
  

Na projekt rozvoje hotelu Jana bylo v září 2008 vydáno stavební povolení. 
V současné době probíhá výstavba nové víceúčelové restaurace s kapacitou 450 
osob, vč. pódia  a tanečního parketu pro zhruba 200 osob, dále se realizuje 
výstavba bowlingových drah a dokončuje se rekonstrukce 17 hotelových 
pokojů. 
V červenci a srpnu 2009 započne rekonstrukce recepce a výstavba zahradní 
restaurace, na podzim výstavba prvního hotelového wellness centra na Moravě. 
Celková částka rekonstrukce by měla činit dle rozpočtu 71,4 mil. Kč (vč. DPH), 
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z toho získal hotel Jana a.s. dotaci z Regionálního operačního programu ve výši 
33,3 mil. Kč. 

 
 
OBLAST: DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA, ŽIVOTN Í  PROSTŘEDÍ 
 

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

města Přerova 
 Odbor rozvoje 
 Termín:   průběžně do roku 2013 
  

Je vydáno územní rozhodnutí a zpracována podrobná projektová dokumentace.  
Odbor rozvoje aktivně spolupracuje s investorem i projektantem, koordinuje 
plánované stavby dotýkající se rekonstrukce železniční stanice. 
 

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

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

 Odbor rozvoje 
 Termín:   průběžně do roku 2010 
  

V současné době je zahájena stavba 0-135 Kroměříž – Říkovice. Na stavby 
dálnice „D1/0136 Říkovice – Přerov“  a „D2/0137 Přerov – Lipník“ jsou 
vydána územní rozhodnutí a zpracovávají se dokumentace pro stav. povolení. 
Odbor rozvoje intenzivně spolupracuje s investorem i projektantem, aktivně se 
účastní všech oznámených jednání. 
Ředitelství silnic a dálnic navázalo na studii rychlostní komunikace „R55 
Přerov – Olomouc“, kterou zpracovalo město Přerov, financovanou 
z předvstupních fondů EU. Je vydáno kladné stanovisko Ministerstva živ. 
prostředí, bylo ukončeno posouzení vlivu na živ. prostředí (EIA). Vedení města 
aktivně podporuje tuto stavbu, která zlepší propojení s krajským městem 
Olomouc. 
 

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

 Zúčastněné subjekty: Olomoucký kraj, Ministerstvo dopravy ČR, Magistrát 
města Přerova 

 Odbor rozvoje 
 Termín:   průběžně do roku 2013 
  

Po řadě jednání vláda rozhodla, že vojenská část letiště zůstane v provozu za 
podmínky fungování jako mezinárodního regionálního letiště se smíšeným 
provozem.  
Dne 1.7.2008 byly podepsány darovací smlouvy o převodu finančních 
prostředků na opravu bochořského letiště z rozpočtů Statutárního města 
Přerova, Olomouckého a Zlínského kraje do rozpočtu Ministerstva obrany. 
Armáda v letech 2008 - 2009 investuje do obnovy základny 61 mil. korun. 
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Město Přerov se finančně podílí 10 miliony (v roce 2008 bylo poskytnuto 5 mil. 
Kč a v letošním roce 5 mil. Kč)  Olomoucký kraj 20 miliony a Zlínský kraj 
7  miliony korun. Naplánovány jsou opravy a údržba budov, rekonstrukce 
přistávací dráhy a modernizace technického zázemí letiště. Cílem je vybudovat 
moderní leteckou základnu, kterou bude využívat jak resort obrany, tak 
soukromé společnosti. 
Uvedené tři samosprávy jsou zakládajícími akcionáři spol. Regionální letiště 
Přerov a.s., která byla založena dne 8.10.2008  za účelem vybudování letiště 
v Bochoři se smíšenou civilní a vojenskou funkcí i s jeho zapojením do 
integrovaného záchranného systému. 
Dne 13.5.2009 schválila Rada města Přerova usnesením č. 2423/61/3/2009 
Podnikatelský plán letiště Přerov, který je podmínkou Evropské komise, aby 
bylo možno čerpat prostředky z Regionálního operačního programu Střední 
Morava (dále jen ROP), případně z dalších evropských zdrojů. Po schválení 
Radou Olomouckého i Zlínského kraje bude předložen ke schválení Evropské 
komisi. 
 

 
Opatření 2.1.2 Doplnění páteřní dopravní infrastruktury 
 
2.1.2.1 Propojení ulic Velké Novosady a Tovární 
 Zúčastněné subjekty: Ředitelství silnic a dálnic, Magistrát města Přerova 
 Termín:   průběžně do roku 2013 
 Odbor rozvoje 
  

Byla zpracována dokumentace investičního záměru pro registraci stavby „I/55 – 
průtah centrem, 1. etapa“, několikrát musela být přepracována na základě 
požadavků Ředitelství silnic a dálnic ČR, až pátá verze tohoto investičního 
záměru byla ŘSD ČR schválena a doporučena na Ministerstvo dopravy ke 
schválení.  
Dne 1.12.2008 však obdrželo statutární město Přerov prostřednictvím ŘSD ČR, 
správy Olomouc, dopis z Ministerstva dopravy o neschválení předmětného 
investičního záměru na projekt „I/55 – průtah centrem, 1. etapa“. 
Dále v loňském roce nechal odbor rozvoje zpracovat projektovou dokumentaci 
k územnímu řízení a na uvedenou stavbu je v současné době již vydáno územní 
rozhodnutí. 
 

2.1.2.2 Propojení ulic Tovačovská a gen.Štefánika 
 Zúčastněné subjekty: Olomoucký kraj, Magistrát města Přerova 
 Odbor rozvoje 
 Termín:   průběžně do roku 2013 
  

Tato komunikace je obsažena v „Koncepci rozvoje silniční sítě na území 
Olomouckého kraje do roku 2010, s výhledem do roku 2013“ schválené 
zastupitelstvem Olomouckého kraje. Projektovou dokumentaci zajišťuje 
Olomoucký kraj. Tato stavba má úzkou návaznost na mimoúrovňové křížení 
s ČD, tzv. Mádrův podjezd, který bude v rámci rekonstrukce žst. Přerov za 
finanční spoluúčasti kraje rozšířen pro silnici II. třídy. 

Stávající stav zůstává nezměněn. 
 

2.1.2.3 Mimoúrovňové křížení s tratí ČD Předmostí a ulice Kojetínská včetně 
dálničního přivaděče 
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 Zúčastněné subjekty: Ředitelství silnic a dálnic, Magistrát města Přerova 
 Odbor rozvoje 
 Termín:   průběžně do roku 2013 
  

MÚK Předmostí – v loňském roce bylo vydáno územní rozhodnutí na stavbu 
„Silnice I/55 - Mimoúrovňové křížení s tratí ČD, Přerov – Předmostí“. 
Dokumentaci i realizaci zajišťuje Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa 
Olomouc.  
Odbor rozvoje uskutečnil v září 2008 jednání, na kterém vlastníci přilehlých 
pozemků a areálů vyjádřili své připomínky k jednotlivým variantám návrhu 
studie „Obslužná komunikace na ul. Polní“. Následně byla vybrána 
nejpřijatelnější varianta vedení komunikace, která by v budoucnu mohla zajistit 
dopravní obslužnost areálů mezi železniční tratí a komunikací na ul. Polní. 
Prozatím se ve zpracování projektové dokumentace nepokračuje. 
MÚK Kojetínská  – po převedení této komunikace mezi silnice II. třídy (II/436) 
Olomoucký kraj na přípravě dále nepokračoval. Odbor rozvoje se bude snažit 
v souvislosti s přípravou propojení ulic Tovačovská – Gen. Štefánika (přes 
Mádrův podjezd) prosadit napřímení ul. Tovačovská do podjezdu v Kojetínské 
ul. a zkapacitnění dálničního přivaděče v ul. Tovačovská (II/434). 
 

2.1.2.4 Propojení ulic Osmek a I/47 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Odbor rozvoje 
 Termín:   do 2009 
  

Záměr propojení ulic Osmek a I/47 není možno realizovat kvůli nesouhlasu 
orgánu ochrany přírody a krajiny. Podle schválených pokynů pro dopracování 
návrhu nového Územního plánu statutárního města Přerova bude v trase 
plánované komunikace přípustná pouze cyklostezka. Propojení komunikací 
Kopaniny a I/47 bude vedeno v novém Územním plánu přes areál Výstaviště. 
 

2.1.2.5 Propojení silnic II/434 a II/150 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Odbor rozvoje 
 Termín:   do 2010 
  

Na sběrnou komunikaci za Meoptou – propojovací komunikací silnic II./434 a 
II/150 je zatím nájemní smlouva a není rozhodnuto, jakým způsobem bude 
převod tohoto pozemku realizován. Celkové řešení celé komunikace je 
rozděleno na dvě fáze, z nichž první je již majetkoprávně vyřešena.  
Ke konci loňského roku byla dokončena 1. část komunikace, která propojila 
vozovku do areálu firmy. Výstavba silnice, chodníku a cyklostezky v délce 350 
metrů vč. zpracování projektové dokumentace si vyžádala téměř 17 milionů 
korun.  
Mezi investicemi letošního roku je zařazeno zpracování projektové 
dokumentace na druhou část této propojovací komunikace, která povede až 
k silnici do Želatovic. 
 

2.1.2.6 Obchvat Kozlovic 
 Zúčastněné subjekty: Olomoucký kraj, Magistrát města Přerova 
 Odbor rozvoje 
 Termín:   do 2010 
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Tato akce je investicí Krajského úřadu Olomouckého kraje. Je zpracována 
projektová dokumentace pro stavební povolení. V souč. době si investor 
zajišťuje vztah k pozemkům – probíhají výkupy pozemků.  
V rámci této stavby připravuje Odbor rozvoje vybudování společného 
odkanalizování dešťových vod lokality za Meoptou a obchvatu do řeky Bečvy, 
v současné době zajišťuje uzavření smluv o právu provést stavbu na dotčených 
pozemcích a zpracovává se dokumentace pro stavební povolení.  
 

2.1.2.7 Realizace nového napojení místní části Újezdec z ulice 9. května 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Odbor rozvoje 
 Termín:   do 2008 
  

V loňském roce odbor rozvoje zahájil stavbu propojovací komunikace z ulice 9. 
května do místní části Újezdec, vč. chodníku a cyklostezky, Na základě 
smlouvy o dílo by stavba měla být dokončena do konce letošního července. 
Rozpočet na tuto komunikaci činí 22,8 mil. Kč. 
 

2.1.2.8 Realizace Tyršova mostu 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Odbor rozvoje 
 Termín:   do 2009 
  

V loňském roce byla zpracována projektová dokumentace na nový Tyršův most 
podle návrhu Architektonické kanceláře Alena Šrámková - Architekt, 
s možností zavedení jednosměrného provozu v budoucích letech ve směru 
z centra a ve výjimečných případech využití mostu pro obousměrnou 
automobilovou dopravu včetně začlenění Tyršových sloupů. Dne 31.10.2008 
bylo vydáno územní rozhodnutí na stavbu Tyršova mostu a je dokončena 
dokumentace pro stavební povolení. V nejbližší době bude podána žádost o 
stavební povolení. 
Jižní předpolí Tyršova mostu řeší samostatná projektová dokumentace Ing. 
Michala Majera podle návrhu Ing. arch. Šrámkové. Také na tuto stavbu bylo již 
vydáno územní rozhodnutí (dne 25.3.2009). 
 

2.1.2.9 Rozšíření ulice Palackého vč. vybudování cyklostezky 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Odbor rozvoje 
 Termín:                      2009 - 2010 
  

Je zpracována projektová dokumentace pro územní rozhodnutí. Zatím nejsou 
dořešeny vztahy k dotčeným pozemkům. 

 
Opatření 2.1.3 Zlepšení organizace dopravy a zvýšení bezpečnosti a komfortu účastníků na 
komunikacích 
 
2.1.3.1 Zpracovat koncepci udržitelného rozvoje dopravy 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Odbor rozvoje 
 Termín:   2007 
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SPLNĚNO 
 

Na přelomu let 2007 – 2008 zpracovala firma MOTT MACDONALD Praha 
koncepční materiál Strategie dopravní obslužnosti města Přerova na období 
2007 – 2013, kterou dne 4. 2. 2008 schválilo Zastupitelstvo města Přerova. 
V úvodu strategie analyzuje současný stav dopravní infrastruktury, dopravní 
situaci na silniční síti, stávající zajištění dopravní obslužnosti a rozpočtové 
možnosti města a kraje. SWOT analýza určila silné a slabé stránky města a 
vnější faktory posilující a ohrožující jeho dopravní obslužnost. V návrhové části 
pak byly stanoveny cíle a priority rozvoje dopravní obslužnosti na území města 
a příměstských oblastí, doporučeny postupy a časový harmonogram pro 
dosažení těchto cílů a priorit na základě vyhodnocení různých strategických 
scénářů. Na jejich základě zpracovatelé určili 5 základních skupin opatření 
členěných dle druhů dopravy, jejichž postupná realizace zajistí kvalitní 
dopravní systém na území města Přerova. 
Zpracovatel doporučuje průběžné aktualizování Strategie na základě nových 
poznatků, tak aby strategie stále sloužila jako zdroj aktuálních dat a informací 
pro rozvoj dopravní obslužnosti města. Při první aktualizaci budou zapracovány 
připomínky z projednávání územního plánu. 
 

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

 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Odbor rozvoje 
 Termín:   průběžně do roku 2013 
  

Kojetínská – Tovačovská – pro tuto křižovatku je navržena světelná signalizace, 
zpracovaná PD pro stav. povolení,  tato akce však nebyla zatím zařazena mezi 
jmenovité akce. Stavební povolení je již propadlé, podle nového Stavebního 
zákona je třeba upravit projekt a zajistit znovu všechna vyjádření. 
Kopaniny – Za Mlýnem – v roce 2003 bylo vydáno územní rozhodnutí na 
okružní křižovatku v rámci územního povolení na stavbu Okresního ředitelství 
Policie ČR. V roce 2004 byla vydána stavební povolení, která byla obnovena, 
avšak doposud nebyla stavba zařazena mezi jmenovité akce. 
Dvořákova – Gen. Janouška – jedná se o iniciativu hotelu Jana. Bylo 
vypracováno několik návrhů možných řešení. Navrhované řešení není možno 
realizovat z důvodu nesouhlasu hotelu Fit (vlastníka dotčeného pozemku).  
 

2.1.3.3 Rekonstruovat místní komunikace v souladu s výstupy plánu oprav komunikací 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Odbor rozvoje, Odbor majetku 
 Termín:   průběžně do roku 2013 
  

V roce 2008 pokračoval odbor rozvoje v opravách komunikací frézováním v ul. 
Dluhonská, Na Odpoledni, Na Svépomoc a rekonstrukcí komunikace v ul. 
Brněnská v Lověšicích. Dále byly zahájeny rekonstrukce v Nerudově ul. a 
v místní části Čekyně – ul. Borošín, které mají být dokončeny do letošního 
července. 
V letošním roce se budou frézovat komunikace v následujících ulicích – 
Budovatelů, Čechova, Dluhonice – K Rokytnici a U Rozvodny, 
Interbrigadist ů, Jasínkova, Klivarova, Kramářova, Lověšice – Mírová, 
Smetanova, Sušilova, Šířava, Předmostí – U Pošty, Vinary – Za Humny, 
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Wurmova, Žižkova. 
 
Odbor majetku  v  roce 2008 zajistil mimo plán oprav realizaci následujících 
akcí: 
-  Přerov, ul. Na Hrázi – frézování a pokládka ABS 731 tis. 
-  Čekyně, ul. Jabloňová – rekonstrukce chodníku  153 tis. 
-  Přerov, ul. Osmek – rekonstrukce chodníku 440 tis. 
 

2.1.3.4 Dopravní propojení Kaufland – Emos 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Odbor rozvoje 
 Termín:   2008-2009 
  

Projektová dokumentace byla zpracována v roce 2006. Realizaci stále brání 
nesouhlas vlastníka dotčeného pozemku s umístěním cyklostezky na pozemku. 

Stávající stav nezměněn. 
 

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

 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Odbor rozvoje 
 Termín:   průběžně do roku 2013 
  

V loňském roce byla stávající síť cyklistické infrastruktury v Přerově rozšířena 
o 300metrový úsek cyklostezky budované při propojovací komunikaci ulic 
Dvořákova – Želatovská.  
Dalším úsekem je cyklostezka Přerov – Újezdec (o délce 660 m), která byla 
zahájena na konci loňského roku v rámci stavby propojovací komunikace ul. 9. 
května – m.č. Přerov, Újezdec a v současné době probíhají dokončovací práce 
na této stavbě. 
Stávající síť cyklostezek na území města Přerova měří celkem 18,9 km. 
V současné době odbor rozvoje projekčně připravuje stavby dalších cyklostezek 
- Velká Dlážka, cyklostezky po pravém břehu řeky Bečvy od lávky u tenisu  po 
Velkou Lagunu,  cyklostezky v ul. Želatovská (po hranici k.ú. Přerov, kde 
naváže na cyklostezku regionu Moštěnka do Želatovic), Velké Novosady,  
Nábř. PFB, v ul. Osmek (u Střední zemed. školy) a u Žebračky. 
 

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

 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Odbor rozvoje, Odbor majetku, Odbor sociálních služeb a zdravotnictví  
 Termín:   průběžně 
  

V roce 2008 se realizovaly následující úpravy: 
- ul. Čechova – oprava chodníků včetně vstupů do vozovek, úprava přechodů 
pro chodce přes komunikaci ulice Čechova, dělené přechody a osvětlení, 
přechody před Priorem, křižovatka s ulicí Šířava 
- ul. Komenského – úprava přechodu pro chodce s ostrůvkem 
- ul. Škodova – úprava přechodů pro chodce 
- ul. Havlíčkova – úprava pro přecházení 
- ul. Smetanova – úprava pro přecházení (Jaselská) 
- ul. Bratrská  – oprava chodníků v úseku mezi Č. Drahlovského, Bartošova, 
Palackého 
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- Žerotínovo nám. – úprava severní části náměstí po objekt Městské knihovny 
včetně sjezdů 
 
V roce 2008 realizoval odbor majetku v rámci zmíněného programu následující: 
- Přerov, ul. Smetanova – bezbariérové úpravy chodníků             260 tis. Kč 
- Přerov, ul. Škodova – bezbariérové úpravy                                150 tis. Kč 

 
Opatření 2.1.4 Veřejná doprava 
 
2.1.4.1 Rekonstruovat autobusové nádraží jako přestupní terminál integrovaného 

dopravního systému (IDS) 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerov, případně soukromý investor 
 Odbor rozvoje 
 Termín:   2007 
  

Mezi nejnákladnější investiční akce města Přerova v posledních letech patří 
rekonstrukce autobusového nádraží, která byla dlouhodobě připravována. 
Rekonstrukce si vyžádá náklady ve výši 144 mil. Kč. V loňském roce se na ni 
podařilo získat dotaci ve výši 100 mil. Kč z Regionálního operačního programu 
Střední Morava. Podle zákona č. 137/2006 Sb. byl vybrán dodavatel stavby.  
Staveniště bylo dodavatelské firmě předáno dne 1.4.2009 k přípravě staveniště a 
samotná stavba byla zahájena 15.4.2009, kdy začal fungovat provizorní provoz 
autobusového nádraží.  
V rámci stavby je navrženo vybudování nové odbavovací budovy autobusového 
nádraží, zastřešení nových nástupních peronů, pootočených o 45° oproti 
stávajícímu řešení a vybavených mobiliářem – lavicemi, informačním 
systémem dopravců a umělým osvětlením. Pro autobusy bude vybudován jeden 
společný výjezd.  
 

2.1.4.2 Ekologizovat městskou hromadnou a příměstskou dopravu v Přerově 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova, provozovatel MHD a 

příměstské dopravy 
 Odbor rozvoje, Odbor životního prostředí 
 Termín:   2008-2013 
  

V roce 2007 OŽP projednal možnosti, způsob financování a časový 
harmonogram přechodu autobusů na ekologická paliva se stávajícím 
provozovatelem MHD a možným investorem plnicí stanice. Informaci s 
vlastním doporučením zaslal primátorovi, příslušným náměstkům, komisi ŽP, 
pracovní skupině pro udržitelný rozvoj městské hromadné a příměstské dopravy  
a projektovému manažerovi. Dopisem ze dne 29.9.2008, směřovanému odboru 
dopravy v rámci přípravy zadání smlouvy o závazku veřejné služby navrhl 
odbor životního prostředí zapracovat do smluvních podmínek nového dopravce 
MHD následující: 
1.Dopravce se zaváže provozovat na CNG všechny autobusy v městské a 
příměstské dopravě v Přerově do konce roku 2013. 
2. Počet autobusů zaváděných na pohon CNG v jednotlivých letech do konce 
roku 2013 nebude nižší než ¼ cílového stavu (předpoklad zahájení provozu 
v roce 2010, cílový stav = 100%, tj. předpoklad cca 40 autobusů). 
 

2.1.4.3 Zřízení nové vlakové zastávky na dluhonské spojce 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova, ČD 
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 Odbor rozvoje 
 Termín:                     průběžně do roku 2013 
  

České Dráhy – Stavební správa Olomouc poskytla k podnětu prověřit možnost 
realizace železniční zastávky v Předmostí následující informace, co by si 
uvedený záměr vyžádal: 
1. Úplnou rekonstrukci stávajících traťových kolejí tratě Přerov – Petrovice u 

Karviné a traťových kolejí „Dluhonické spojky“ (Dluhonice – Prosenice) 
z důvodu umístění ostrovních nástupišť, včetně přestavby stávajícího 
železničního mostu v km 185,463. Dále by si případná zastávka vyžádala i 
rekonstrukci zabezpečovacího sdělovacího zařízení, které bylo realizováno 
v rámci stavby „ČD DDC Modernizace úseku tratě Přerov – Hranice“. 

2. Nová zastávka by musela být zajištěna mimoúrovňovým a bezbariérovým 
přístupem na nástupiště včetně realizace přístupových cest ze strany 
Předmostí a Velké Dlážky v souladu s vyhláškou č. 369/2001. 

3. Souhlas s výstavbou nové zastávky je nutné podle dosud platné metodiky 
získat u Obchodně provozního ředitelství Ostrava, a to zejména ve vztahu 
k propustné výkonnosti tratě a předpokládané výstupní a nástupní frekvenci 
cestujících. 

4. Celkový odhad nákladů na realizaci by dosáhl 90 – 100 mil. Kč, to 
přesahuje možnosti a.s. Českých drah. 

 
Územně technická studie (ÚTS) „Rekonstrukce železniční stanice Přerov“ řeší 
především rekonstrukci kolejiště osobního nádraží pro osobní dopravu a pro 
průjezd nákladní dopravy v rámci modernizace II. koridoru. Z výše uvedených 
důvodů se ÚTS realizací zastávky v Přerově – Předmostí nezabývala. 

Stávající stav nezměněn. 
 

 
Opatření 2.1.5 Řešení dopravy v klidu 
 
2.1.5.1 Rozšiřovat parkovací plochy ve městě podle výstupů aktualizované „Studie 

dopravy v klidu“ 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Odbor rozvoje, Odbor majetku 
 Termín:   aktualizace studie 2007, realizace průběžně do roku 2013 
  

V roce 2008 bylo vybudováno nové parkoviště Osmek o 37 parkovacích 
místech a 10 dalších míst vzniklo v sousední ul. U Žebračky, tyto akce si 
vyžádaly 4,1 mil. Kč. V současné době probíhá realizace parkoviště Za 
Mlýnem se 40 park. místy a předpokládanými náklady 5 mil. Kč. Stavba by 
měla být dokončena do konce letošního července. 
V letošním roce odbor rozvoje projekčně připravuje výstavbu nových 
parkovacích míst v oblouku ul. Trávník , v ul. Alšova, Jižní Čtvr ť, Pod 
Hvězdárnou, Interbrigadistů a B. Němce. Tyto akce (kromě parkoviště v ul. 
Alšově a Jižní Čtvrti) jsou již zařazeny mezi investice města letošního roku. Na 
základě protestů občanů bylo upuštěno od záměru výstavby parkoviště v ul. 
Bratrská  (za budovou České spořitelny). 
 

2.1.5.2 Realizace parkovacích domů 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova, soukromý investor 
 Odbor rozvoje 
 Termín:   průběžně do roku 2013 
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Dosud nebyl vytypován vhodný pozemek a nebyl nalezen investor. 

 
 
Priorita 2.2  Rozvoj technické infrastruktury a inf ormačních technologií 
 
Opatření 2.2.1 Zlepšení technického stavu vodovodních a kanalizačních sítí 
 
2.2.1.1 Rekonstruovat zastaralé vodovodní sítě 
 Zúčastněné subjekty: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. 
 Termín:   průběžně do roku 2013 
  

V průběhu roku 2008 spol. Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. v rámci 
rekonstrukce vodovodní sítě realizovala následující akce s celkovými náklady 
ve výši 11 860 000,- Kč: 
 
1) Rekonstrukce zásobního řadu DN 400 VDJ Čekyně Přerov – 1. část 
- výměna vodovodního řadu DN 400 v podchodu pod tratí ČD v Přerově v délce  
48 m  
- propojení řadů DN 2500 a DN 500 v Lýskách o celkové délce DN 250 – 61 m 
a DN 500 o délce 38 m. 
Na tyto akce byly vynaloženy náklady ve výši 3 733 000,- Kč.  
 
2) Přerov – stavební úpravy vodovodu v ul. Boh. Němce a Optiky 
Stavba byla dokončena v rozsahu: 
- ul. Želátovská - tvárná litina DN 300 - 316,5 m, 4 ks přípojek 
- ul. Kabelíkova - tvárná litina DN 100 - 105,7 m a DN 150 - 285,1 m, 5 ks 
přípojek 
- ul. Optiky - tvárná litina DN 80 - 100,0 m, DN 150 - 147,0 m, 8 ks přípojek 
- ul. Gen. Janouška - tvárná litina DN 150 - 150,0 m, 2 ks přípojek 
- ul. B. Němce - tvárná litina DN 80 - 131,0 m, DN 150 - 513,0 m, 24 ks 
přípojek 
Celkové náklady činily  7 509 000,- Kč. 
 
3) Přerov - oprava části vodovodu řadu DN 200 ulice Gen. Janouška 
Jedná se o opravu stávajícího potrubí z AZC DN 200 za potrubí z tvárné litiny 
DN 200 v délce 40 m bezvýkopovou technologií a v délce 22 m vč. 2 ks 
propojení na stávající řady metodou klasického výkopu. 
Celkové náklady činily 618 000,- Kč. 
 

2.2.1.2   Rekonstruovat zastaralé úseky kanalizace 
 Zúčastněné subjekty: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. 
 Termín:   průběžně do roku 2013 
  

Města Přerov, Kojetín, Lipník n. Bečvou a Hranice IV – Drahotuše v roce 2007 
zahájily skupinový projekt „Zlepšení kvality vod v oblasti soutoku řek Bečvy a 
Moravy“. Cílem tohoto projektu je obnovení plné funkce kanalizace a zamezení 
znečišťování podzemních vod v oblasti stávajících zdrojů pitné vody. Je 
spolufinancován ze zrojů Evropské unie z Fondu soudržnosti. Celkové náklady 
projektu přesáhnou 17 mil. EUR (cca 476 mil. Kč), dotace představuje výši 61 
% z uznatelných nákladů, tj. 7 547 701 EUR (cca 212 mil. Kč). 
V Přerově spočívá realizace projektu v rekonstrukci stokové sítě. V roce 2007 
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proběhla rekonstrukce stávající stoky v centru Přerova (ul. Kojetínská, 
Komenského, Velké Novosady, nábřeží Protifašist. bojovníků) a v průběhu roku 
2008 bylo rekonstruováno 648 m kanalizace v ul. Dvořákova (z toho 533 m 
kanalizace bylo vyvložkováno). V roce 2008 vynaložila spol. VaK Přerov, a.s., 
na tento projekt 673 156,95 EUR (cca 18,85 mil. Kč). 
V Kojetíně probíhá rekonstrukce a dostavba stávající jednotné stokové sítě, 
v Hranicích – Drahotuších výstavba nové splaškové kanalizace a v Lipníku n. 
Bečvou se rekonstruuje čistírna odpadních vod. 
 
Mimo uvedený projekt v průběhu roku 2008 spol. Vodovody a kanalizace 
Přerov, a.s. v rámci rekonstrukce kanalizační sítě realizovala následující akce 
s celkovými náklady 3 819 000,- Kč: 
 
1) Přerov - oprava kanalizace v ul. Svépomoc III a Na hrázi 
- Svépomoc III. – do kanalizační stoky osazena v délce 144,5 m vložka KAWO 
DN 400, tl. 12 mm, 
- Na Hrázi - do kanalizační stoky osazena v délce 170,5 m vložka KAWO DN 
400, tl. 12 mm 
Náklady těchto oprav činily 3 122 00,- Kč. 
 
2) Přerov – oprava kanalizace v ul. Kojetínská 
- do kanalizační stoky osazena v délce 32,4 m vložka KAWO DN 300, tl. 8 mm, 
v délce 36 m vložka KAWO DN 400, tl. 12 mm a v délce 36 m bylo vyměněno 
stávající beton. potrubí vyměněno za nové z PVC DN 300 
Náklady byly vynaloženy ve výši 697 000,- Kč. 
 

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

 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Odbor rozvoje 
 Termín:   průběžně do roku 2013 
  

Kozlovice - je zpracována projektová dokumentace pro územní řízení. Stavba 
řeší odkanalizování Kozlovic a výtlak přes čerpací stanici s napojením do 
kanalizační sítě v ul. Dvořákova, stavbou budou dotčeny pozemky ve 
vlastnictví 92 právnických a fyzických osob. Z 98 % jsou zajištěny souhlasy 
těchto vlastníků. 
Po majetkoprávním vypořádání 4 nedořešených pozemků může být podána 
odborem rozvoje žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu jednotné 
kanalizace v Kozlovicích a po jeho vydání se může pokračovat projektem pro 
stavební povolení a realizaci. Předpokládané investiční náklady činí 55 mil. Kč. 
V místní části Lýsky se předpokládá, že zdejší kanalizace zůstane řešena přes 
domovní ČOV. 
V Dluhonicích se prozatím neřeší. 
 

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

 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Odbor rozvoje 
 Termín:   průběžně do roku 2013 
  

Čekyně – je zpracována projektová dokumentace pro územní rozhodnutí. 
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Stavba řeší odkanalizování Čekyně a vybudování společné ČOV pro místní 
části Čekyni a Penčice. Stavbou bude dotčeno 65 pozemků ve vlastnictví 25 
právnických a fyzických osob. Z 80 % jsou zajištěny souhlasy vlastníků 
dotčených pozemků, po dořešení zbylých pozemků bude podána žádost o 
územní rozhodnutí, poté bude zpracována projektová dokumentace pro stavební 
povolení.  
Penčice – je třeba zpracovat nový projekt pro Penčice i Penčičky. 

 
 
Opatření 2.2.2 Integrovaný záchranný systém a ochrana majetku 
 
2.2.2.1 Modernizovat infrastrukturu integrovaného záchranného systému 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova,  
 Pracoviště ochrany a krizového řízení 
 Termín:   průběžně 
  

V místní části Lýsky (U Silnice 44/18) bylo zřízeno vysílací pracoviště 
digitálního bezdrátového rozhlasu s následným dálkovým propojením na 
ovládání z Centra krizového řízení (budova Požární stanice Přerov, Šířava 25). 
Došlo tak k naplnění § 21, odst.4 zákona č. 240/200 Sb., o krizovém řízení a o 
změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění pozdějších předpisů, podle   
kterého starosta obce odpovídá za  údržbu a provoz informačních a 
komunikačních prostředků a pomůcek krizového řízení určených Ministerstvem 
vnitra. Na základě § 23, odst.1a) starosta zabezpečuje varování osob 
nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím. 
Toto zařízení zkvalitnilo možnost varování obyvatel místní části pomocí 
Jednotného systému varování a vyrozumění (JSVV) v případě mimořádných 
událostí, zejména povodní. Místní část Lysky se nachází ve stanoveném 
záplavovém území a patřila do této doby mezi území statutárního města 
Přerova, která neměla napojení na hlasový systém ovládaný z pracoviště Centra 
krizového řízení prostřednictvím Hasičského záchranného sboru Olomouckého 
kraje.  
Zařízení digitálního rozhlasu  (I.etapa) je využitelné jako lokální systém 
s možností případného rozšíření přenášených výkonů a je funkční i bez napojení 
na centrální systém  - lokální pracoviště. Tato etapa byla realizována v roce 
2007 s celkovými náklady 112 490,70 Kč. 
Zařízení JSVV (II.etapa) zabezpečilo dálkové napojení na již existující systém 
využívaný pro hlasové elektronické sirény umístěné ve vybraných lokalitách 
statutárního města Přerov. Realizace II. etapy proběhla v roce 2008 a vyžádala 
si náklady ve výši 68 663,- Kč. 
 

2.2.2.2 Podpora protipovodňových opatření 
 Zúčastněné subjekty: Povodí Moravy 
 Termín:   průběžně 
  

V průběhu roku 2008 byly pracovníky Povodí Moravy, s.p., provoz Přerov, 
realizovány následující činnosti: 

- oprava vývarové desky jezu Osek na základě měření provedeného v roce 
2006, dle kterého bylo zjištěno její porušení. Tato oprava zvýšila 
bezpečnost a stabilitu vodního díla 

- odstranění porostů na odsazené levobřežní hrázi VVT Bečva v k.ú. 
Troubky u areálu ZELTR a následné její dosypání 



Zpráva o plnění Strategického plánu ekonomického a územního rozvoje statutárního města Přerova za rok 2008 

Strana 22 (celkem 56) 

- oprava pravobřežní hráze na VVT Morava v k.ú. Tovačov nad silničním 
mostem směr Tovačov – Troubky 

- odstranění dřevin na odsazené hrázi vodního toku Morava na k.ú. 
Tovačov 

- sečení na území města Přerova při čtyřech sečích  o ploše 450 000 m2 
- sečení na k.ú. Osek nad Bečvou při třech sečích plocha 75 000 m2 
- zkvalitnění drnového (travního) opevnění novým osetím na území města 

Přerova o ploše 2 500 m2   
 

V současné době jsou připraveny akce „Bečva, Přerov – oprava toku“, 
„Bečva, Kozlovice – oprava toku“ a „Bečva, km 4,0 – 7,80 – oprava toku“ 
v k.ú. Rokytnice, které budou realizovany v roce 2009. 
Ochranu měst jako je Lipník nad Bečvou, Hranice a Přerov nelze ochránit 
zvětšením kapacity koryta, ochrana především závisí na transformaci 
povodňové vlny (povodňového průtoku) v přirozených či umělých 
akumulačních prostorech.  
Jednou z priorit povodňových opatření pro zmíněná města je plánovaná stavba 
suchého poldru v lokalitě Teplice. Navrhovaná suchá nádrž v lokalitě Teplice 
dokáže při retenčním objemu 35 mil. m3 transformovat dle provedených 
výpočtů povodňový průtok 950 m3/s (Q1997) na 650m3/s (Q20) a výrazně tak 
eliminovat potenciální škody v níže položených oblastech pod poldrem.  

 
 
 
Opatření 2.2.3 Přiblížení geografického informačního systému (GIS) veřejnosti 
 
2.2.3.1 Zveřejnit plán města prostřednictvím internetu 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Odbor rozvoje 
 Termín:   2007 
  

Na novém webu statutárního města Přerova spuštěném na podzim roku 2008 je 
k dispozici komplexní systém map nazvaný „Mapové centrum“, kde zájemce 
nalezne různé typy map – polohopisné mapy Přerova a jeho místních částí, 
parcelní kresby katastrálního území Přerova a místních částí, původní územní 
plán města, ortofotomapy, mapy záplavových oblastí, mapy pracoviště ochrany 
a krizového řízení. Dále jsou v nabídce turistické mapy, různě tematicky 
zaměřené mapy nebo také často vyhledávané mapy linek MHD. 
 

2.2.3.2 Zveřejnit územní plán města 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Odbor rozvoje 
 Termín:   2008 
  

Na webu města Přerova je k dispozici naskenovaný původní Územní plán města 
z roku 1995. V rámci veřejného projednávání nového Územního plánu města 
Přerova byl určitou dobu zveřejněn jeho koncept. Po schválení Zastupitelstvem 
města Přerova bude nový Územní plán zpřístupněn na webových stránkách 
města. 
 

2.2.3.3 Popularizovat a zjednodušit publikované výstupy GIS 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
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 Odbor rozvoje 
 Termín:   2008-2010 
  

Geografický informační systém (GIS) obsahuje také geografická neboli 
prostorová data, popisující umístění těchto objektů.  Data uložená na GIS 
serveru jsou pomocí ”GIS” aplikací (digitální technická mapa, katastrální mapa 
digitální, územní plán a pasporty zeleně a komunikací) jsou v současné době 
zpřístupněna přibližně na 230 osobních počítačích Magistrátu města Přerova. 
Mimo pracoviště Magistrátu jsou poskytovány ”GIS” aplikace externím 
subjektům - Technické služby města Přerova s.r.o., Sociální služby města 
Přerova, Služby města Přerova a spol. Teplo Přerov a.s. aj. 
Zpracování digitálních i tiskových podkladů zajišťuje oddělení koncepce, 
rozvoje a GIS na Odboru rozvoje jak pro pracovníky magistrátu města, tak pro 
externí partnery – architekty a projektanty, pracující na zakázkách města. 
Největší předností uvedených služeb je možnost prakticky okamžité přípravy 
jednotlivých podkladů. GIS statutárního města Přerova nabízí prodej digitálních 
dat nebo vytištěných výkresů externím zájemcům.  

 

 
 
 Opatření 2.2.4 Budování metropolitní informační a datové sítě 
 
2.2.4.1 Pokračovat v propojování firem a institucí města Přerov v systému  metropolitní 

informační a datové sítě 
 Zúčastněné subjekty: Kabelová televize Přerov, a.s. 
 Termín:   průběžně do roku 2013 
  

Kabelová televize Přerov, a.s., pokračuje ve zřizování účastnických zásuvek 
metropolitní informační a datové sítě v domácnostech města Přerov a ve 
vzájemném propojování firem a institucí města Přerov v rámci této sítě. Oproti 
roku 2007 využívá datových  služeb  o 15,2 % více subjektů (celkem 8030),  
KTV má celkem 16 690 přípojek (nárůst o 4,1 %) a hlasových služeb využívá 
808 subjektů (nárůst o 16,6 %). Jedná se o stav k 31.12.2008. 
 

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

 Zúčastněné subjekty: Kabelová televize Přerov, a.s. 
 Termín:   průběžně do roku 2013 
  

Viz 2.2.4.1 
 
 
 
Priorita 2.3  Zlepšování životního prostředí ve městě 
 
Opatření 2.3.1 Snížení hlukového pozadí 
 
2.3.1.1 Vypracovat hlukovou studii, včetně konkrétních opatření a časového 

harmonogramu realizace 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Odbor rozvoje, Odbor soc.služeb a zdravotnictví,  Odbor životního prostředí  
 Termín:   2008 
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Ve smyslu zákona  č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, kompetence  v oblasti hluku  ( z oblasti 
dopravy silniční a železniční )a vibrací má Ministerstvo zdravotnictví, 
Ministerstvo dopravy, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního 
prostředí,  krajské hygienické stanice, krajský úřad. 

Dle § 81 c, písm. b, zák. č. 258/2000 Sb.,  krajské úřady  pořizují, a dojde-li k 
podstatnému vývoji, který významně ovlivňuje stávající hlukovou situaci, 
aktualizují, nejdéle však jednou za 5 let, akční plány pro územní aglomerace, 
jejichž součástí je vymezení tichých oblastí v aglomeraci, a akční plány pro 
hlavní pozemní komunikace, které vlastní kraj, včetně hlavních pozemních 
komunikací ve vlastnictví obcí ve správním území kraje, a to podle údajů ze 
strategických hlukových map zpracovaných Ministerstvem zdravotnictví. 

 

Situaci ve věci měření hluku  na KÚOK  zajišťuje Odbor dopravy silničního 
hospodářství, oddělení silničního hospodářství.  
Měření hluku provádí akreditovaná pracoviště, např. Zdravotní ústav 
v Olomouci, měří se na základě objednávky. 
 
U silničních průtahů  městem Přerov I.  kategorie  zpracoval hlukové mapy 
vlastník, jimž je stát.  
U silničních průtahů městem Přerov II. a III. kategorie zpracoval hlukové 
mapy vlastník, jímž je Olomoucký kraj . 
Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor dopravy silničního hospodářství, 
oddělení silničního hospodářství, má rovněž zpracovaný Akční protihlukový 
plán. Informace jsou uvedeny na webových stránkách Olomouckého kraje. 
 
Posouzení hluku je realizováno v rámci stavebně-povolovacích řízení větších 
stavebních akcí (př. akce „Silnice I/55 Přerov – průtah centrem, 1. etapa). 
 

2.3.1.2 Podporovat realizaci protihlukových opatření na trati ČD 
 Zúčastněné subjekty: Správa železniční dopravní cesty, Magistrát města 

Přerova 
 Odbor rozvoje, Odbor soc.služeb a zdravotnictví,  Odbor životního prostředí  

 
 Termín:   průběžně do roku 2013 
  

V rámci rekonstrukce železniční stanice Přerov byla vypracována hluková 
studie, podle které budou realizována protihluková opatření ( protihlukové stěny 
a individuální protihluková opatření – výměny oken). 
 
Protihluková opatření na trati ČD musí zajistit České dráhy. 
 
 

 
Opatření 2.3.2 Revitalizace městské zeleně a vybavení veřejných prostranství 
 
2.3.2.1 Zpracovat analýzu stavu, vybavení a funkčního využití veřejných prostranství, 

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

 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Odbor majetku, Odbor rozvoje, Odbor životního prostředí 
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 Termín:   analýza do roku 2008, realizace průběžně do roku 2013 
  

Během roku 2008 proběhlo několik společných jednání ve věci zpracování 
generelu zeleně města a stanovení zadávacích podmínek pro jeho pořízení. Po 
provedeném průzkumu v jiných srovnatelných městech bylo rozhodnuto, že se 
upustí od zpracování generelu zeleně z důvodu jeho vysoké finanční náročnosti 
a malé efektivnosti při dalším využití. Za přítomnosti zástupců z výše 
uvedených odborů byla stanovena pracovní skupina, která zhodnotí aktuální 
stav veřejné zeleně ve městě a rozdělí plochy na několik kategorií. Určí zeleň, 
která bude pouze udržovaná, navrhne plochy pro rekonstrukci a pozemky pro 
novou výsadbu. Ke své práci využije mapové podklady z GISu, získané 
podklady budou odsouhlaseny z hlediska územního plánu a dalších dotčených 
orgánů. Pro rok 2009 nárokoval odbor ŽP finanční prostředky na zpracování 
části osazovacích projektů. 
 

2.3.2.2 Provést revitalizaci parků Plovárna, nám. Svobody a náměstí Fr. Rasche 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Odbor rozvoje, Odbor životního prostředí, Odbor majetku 
 Termín:   2010 
  

Park „Plovárna“  se nachází na území bývalé letní plovárny. Z řešeného území 
se podařilo vytvořit park pro krátkodobou rekreaci občanům i návštěvníkům 
města Pařerova. Stavba byla zkolaudována v lednu roku 2008. 
Stavba si vyžádala náklady v celkové částce 4,631 mil. Kč, z toho státní dotace 
činila 4,167 mil. Kč (90 % celkových nákladů). 

  
Nám. Svobody - v roce 2006 se město Přerov zúčastnilo 4. ročníku soutěže 
„Cena Petra Parléře“ s úpravou Náměstí Svobody. Tím město bezplatně získalo 
4 zpracované architektonické studie na úpravu této lokality. Hlavní cenu za 
urbanisticko-architektonické řešení náměstí získal Ing. arch. Zbyněk Ryška. 
Komise živ. prostředí však nedoporučila realizovat vítězný záměr, navrhla 
zachovat parkový charakter a množství ploch zeleně ve stávajícím rozsahu, poté 
Ing. Ryška dopracoval více zeleně do svého návrhu. Následná projektová 
dokumentace nebyla prozatím zadána. 

Stávající stav nezměněn. 
Nám. Fr. Rasche – je zpracována urbanist. studie na úpravu tohoto náměstí 
(8/2005). Z důvodu záporného přijetí obyvateli této lokality se dále 
nepokračovalo v přípravě tohoto záměru. 

Stávající stav nezměněn. 
 

2.3.2.3 Realizovat „Koncepci veřejných WC v Přerově“ 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Odbor rozvoje 
 Termín:   2008 
  

V roce 2006 byla zpracována „Koncepce veřejných WC v Přerově“. Tento 
dokument vyhodnocuje stávající zařízení co do počtu, technologické 
způsobilosti i doby provozu a navrhuje jeho další využití. 
Zároveň na území města navrhuje nové lokality pro umístění veřejných toalet 
tak, aby tato zařízení byla dostupná po celém území města celodenně. 

Stávající stav nezměněn. 
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Opatření 2.3.3 Propagace a podpora šetrného přístupu k prostředí 
 
Realizovat úkoly vyplývající z Místní koncepce EVVO pro město Přerov na období 2006-2015. 
 
2.3.3.1 Systematické prohlubování environmentálního vzdělávání úředníků a zavedení 

environmentálně šetrného provozu úřadu a zařízení města 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Kancelář tajemníka, Odbor životního prostředí 
 Termín:                     ekol. Provoz do roku 2007, vzdělávání průběžně do 2013 
  

Proběhl poslední ze série 4 seminářů s environmentální tematikou (3 se 
uskutečnily v r. 2007) pro zaměstnance MMPr na téma Principy udržitelného 
rozvoje v návaznosti na strategické plánování a kvalitu života. Povinnost 
postupného environmentálního vzdělávání všech zaměstnanců je zapracován do 
kolektivní smlouvy. Základní povinnosti týkající se environmentálně šetrného 
provozu a dodržování zásad šetrného přístupu k ŽP jsou obsaženy v pracovním 
řádu. Každý zaměstnanec je povinen odděleně ukládat jednotlivé složky 
odpadu. V budovách MMPr byly nově nainstalovány boxy na zpětný odběr 
drobných elektrozařízení. Byl zpracován návrh směrnice dle příkladů v jiných 
krajích, je nutné návrh ve spolupráci s Krajským úřadem Olomouckého kraje 
(návrh metodiky) přizpůsobit aktuálním možnostem. 
 

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

 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Odbor životního prostředí, Odbor rozvoje, Odbor majetku 
 Termín:             2010 
  

Vyhodnocení efektu (ohlasu) prvních seminářů, jakož i praxe ukázala, že rok 
2007 je pro přijetí zásad nereálný. Základem je ochota municipality přijmout 
veřejné komunitní plánování věcí veřejných jako samozřejmý nástroj rozvoje 
města, ochota měřit vývoj stanovených indikátorů (environmentálních, 
sociálních i ekonomických) a s ohledem na tyto indikátory vyhodnocovat 
priority jednotlivých záměrů. MA21, a už vůbec ne udržitelný rozvoj, nelze 
realizovat prostřednictvím jednotlivých úředníků, jako jednu ze samostatných 
činností obce. V roce 2008 uskutečněný seminář týkající se principů 
udržitelného rozvoje v návaznosti na strategické plánování a kvalitu života se 
setkal s minimálním zájmem jak zaměstnanců, tak i vedení města. Termín byl 
upraven na rok 2010. 
 

2.3.3.3 Podporovat environmentální výchovné projekty neziskových organizací a škol 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Odbor životního prostředí 
 Termín:             trvale 
  

V souladu se schválenými Zásadami pro poskytování dotací na podporu aktivit 
v oblasti EVVO bylo v roce 2008 podpořeno devět aktivit (z 19 podaných 
žádostí) celkovou částkou 294 261,- Kč. 
 

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

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

 Odbor životního prostředí 
 Termín:             vznik SEV 2007, podpora provozu trvale 
  

Středisko ekologické výchovy (SEV) provozuje v rámci oddělení ORNIS od 
roku 2007 Muzeum Komenského v Přerově. V r.2008 byla uvedena do provozu 
venkovní expozice ochrany ptactva („Ptačí zahrada Františka Gintera“) a byl 
vybudován venkovní výukový amfiteátr. Město, prostřednictvím odboru ŽP, se 
střediskem pravidelně spolupracuje na vybraných akcích. Rozvoj SEV 
podpořilo v roce 2008 dotací 100 tis. Kč. SEV nabízí široké spektrum 
výukových programů a aktivit pro mládež i pedagogy, pořádá každoroční 
pravidelné akce, vycházky, exkurze a výstavy. V rámci ekoporadny jsou 
zodpovídány dotazy nejširší veřejnosti a distribuovány informační materiály 
vlastní i jiných subjektů (i města). SEV bylo dále finančně podpořeno z projektu 
„Přírodě OK“ (partnerem je i Olomoucký kraj a města Přerov a Olomouc). 
 

 
 
Opatření 2.3.4 Zlepšení kvality ovzduší 
 
V roce 2008 byla zpracována SITUAČNÍ ZPRÁVA č.1 K MÍSTNÍMU PROGRAMU KE 
ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PRO MĚSTO PŘEROV (PZKO) ZA OBDOBÍ DO KONCE 
ROKU 2007. 
 
2.3.4.1 Podpora ekologizace problémových zdrojů 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova, Středisko ekologické výchovy 
 Odbor životního prostředí 
 Termín:   průběžně do roku 2013 
  

Největší znečišťovatele TZL v Přerově METSO MINERALS (Wears) a.s., 
(bývalá PSP Slévárna a.s.), Dalkia ČR, a.s., Divize Teplárna Přerov a Precheza 
a.s. Přerov mají v rámci PZKO zpracovány konkrétní programy na snížení 
produkce polétavého prachu a tyto jsou na základě výsledků pravidelných 
kontrol odboru ŽP MMPr  průběžně plněny. Podrobné situační zprávy o plnění 
těchto programů jsou obsahem každoročního reportingu odboru ŽP o plnění 
PZKO. 
 

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

 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova, vlastníci zdrojů 
 Odbor životního prostředí, Odbor majetku 
 Termín:             2010 
  

Přechod z vytápění pevnými palivy na zemní plyn v nebytových objektech ve 
vlastnictví města je s výjimkou plynofikace kotelny ubytovny pro bezdomovce 
na Kopaninách dokončen. Překážkou pro provedení tohoto přechodu je 
nevyhovující tepelně izolační stav objektu a příliš nákladná stavba plynovodní 
přípojky. Ekologizace vytápění b.j. ve správě DSMP pokračuje dle schváleného 
harmonogramu, další postup je však vázán na získání potřebných finančních 
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zdrojů v rámci Integrovaného plánu rozvoje Přerov-Jih (ekologizace vytápění 
b.j. lokalita Husova ul.). 
 

 Návrh opatření zpracovala Domovní správa města Přerova (postupná realizace 
bude monitorována v rámci kontroly MPZKO). 
 

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

 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Odbor životního prostředí, Odbor majetku, Odbor rozvoje 
 Termín:   průběžně do roku 2013 
   

Zásadním problémem zůstává kvantitativní ochrana veřejné zeleně 
v konfrontaci s požadavky na výstavbu, pronájem, prodej. Druhým problémem 
je špatná kvalita veřejné zeleně, její nedostatečná údržba a obnova. Kvalitní 
zeleň by mohla do určité míry kompenzovat její permanentní úbytek (ze zprávy 
odboru ŽP). 
 
Odbor rozvoje vede projektantské firmy k zapracování ochrany ovzduší do 
projektové dokumentace. Dodavatelské firmy musí při realizaci jednotlivých 
staveb splňovat podmínky  týkající se ochrany životního prostředí a bezpečnosti 
práce, zvláště při provádění bouracích a zemních prací nesmí docházet 
k nadměrnému obtěžování okolí hlukem a prachem, jak to ukládá vyhláška 
137/98 Sb. Podmínky jsou stanoveny ve smlouvách o dílo. 
Především při suchém počasí je nutno prašnost omezit kropením materiálů 
vodou, bouraný a zemní materiál odvážet ze stavby vozidly se zakrytím 
plachtou, meziskládky na stavbě omezit na minimum (nutný plynulý odvoz 
materiálů), zajistit průběžné čištění příjezdové komunikace (příp. kropení 
vodou), řezání betonových prvků provádět zařízením s odsáváním prachu apod. 
Dále se snaží  prosadit realizaci průtahu centrem  a dálničního obchvatu okolo 
Přerova - dálnice D1. Díky průtahu centrem se zkrátí doba průjezdu (zdržení) 
vozidel, která městem jen projíždějí (tzv. transitní doprava). Podporuje 
výstavbu cyklostezek ve městě Přerově s napojením do místních částí.  
Nepodporuje zavádění motorové dopravy do vnitrobloků, kde doprava dosud 
není zavedena, a při rekonstrukci dětských hřišť zvláště ve vnitroblocích se 
snaží o zhodnocení stávající zeleně a o následné doplnění vzrostlé zeleně. 
 

2.3.4.4 Zpřesnění monitoringu depozičního spadu 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova, Krajská hygienická stanice 
 Odbor životního prostředí 
 Termín:             zavedení 2007, provoz trvale 
  

Od ledna 2007 je zaveden monitoring depozičního spadu na 5 lokalitách. V roce 
2008 pokračoval monitoring – pro město provádí na základě SoD Zdravotní 
ústav Olomouc. 
 

2.3.4.5 Důsledné posuzování vhodnosti umísťování nových zdrojů znečišťování 
 Zúčastněné subjekty: Orgány posuzující umísťování těchto zdrojů 
 Odbor životního prostředí, Odbor rozvoje, Stavební úřad 
 Termín:   průběžně do roku 2013 
  

Provádí se - v roce 2008 nebyl v tomto ohledu zaznamenán významnější 
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problém. 
 
 
Opatření 2.3.5 Ekologické nakládání s odpady 
 
Realizovat úkoly vyplývající z Plánu odpadového hospodářství města Přerova na období 2006-
2010. 
 
2.3.5.1 Výchova a vzdělávání občanů v oblasti odpadového hospodářství 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova, KÚ Olomouckého kraje, 

Středisko ekologické výchovy, EKOKOM 
 Odbor životního prostředí 
 Termín:    průběžně do roku 2013 
  

- pravidelná příloha  Přerovských listů o odpadech, rozšíření o problematiku 
zpětného odběru elektrozařízení. Ve veřejně přístupných prostorách budov 
MMPr v ul. Bratrská 34, Smetanova 7 a Blahoslavova 3 jsou umístěny E-boxy 
pro sběr drobného elektrozařízení. Slouží zaměstatncům úřadu i občanům 
města. V MŠ a ZŠ pravidelně probíhá soutěž ve sběru použitých baterií. 
 

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

 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova, Technické služby města 
Přerova 

 Odbor životního prostředí 
 Termín:                 2010 
  

V roce 2008 byla realizována stavba separačního dvora pro sběr nebezpečných 
složek komunálního odpadu a zpětný odběr elektrozařízení, baterie, zářivky, 
výbojky, v areálu TSMP, s.r.o. Rozšířil se počet stanovišť na kontejnery pro 
separovaný odpad v Přerově –Předmostí, Lýskách a Henčlově. V části Přerov-
Město v rámci úprav veřejných prostranství, zejména při budování parkovacích 
ploch, byly provedeny úpravy stávajících stanovišť nebo vybudována nová 
stanoviště pro kontejnery na separovaný odpad. 
 

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

 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova, Technické služby města 
Přerova 

 Odbor životního prostředí 
 Termín:                 2010 
  

O výběru varianty řešící způsob nakládání s biologicky rozložitelným 
komunálním odpadem bude rozhodnuto v roce 2009 v souladu se zpracovanou 
studií (na základě nabídek firem zabývajícími se problematikou nakládání 
s tímto odpadem). 
 

 
Opatření 2.3.6 Snižování spotřeby energie 
 
2.3.6.1 Snížení energetické náročnosti objektů ve vlastnictví města 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova, organizace města 
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 Odbor majetku, odbor rozvoje 
 Termín:    průběžně do roku 2013 
  

Na základě provedených energetických auditů u školských zařízení ve 
vlastnictví města byl sestaven harmonogram odstraňování zjištění nedostatků 
realizací požadovaných opatření (spočívajících především v zateplení 
obvodových stěn, stropů, podlahy, výměna stávajících oken, dveří apod.). 
V roce 2008 byla realizována opatření v rámci energetických úspor (zateplení, 
výměna stávajících oken a dveří za plastová apod.) v MŠ Malá Dlážka, 
Bajákova a Na Odpoledni. Tyto rekonstrukce si vyžádaly náklady v celkové 
částce 21 mil. Kč, z toho státní dotace činila 15,7 mil. Kč. 
Byly zpracovány projektové dokumentace na zateplení dalších objektů (ZŠ 
Trávník, ZŠ Velká Dlážka, ZŠ Želatovská, ZŠ Předmostí – Hranická a 
Gymnázium Jana Blahoslava). 
 

2.3.6.2 Využití odpadního tepla ze Zimního stadionu 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova. 
 Odbor rozvoje 
 Termín:   2007 
  

S P L N Ě N O  v roce 2007 
 

2.3.6.3 Zpracování energetické koncepce 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Odbor rozvoje, Odbor životního prostředí 
 Termín:                       2007 
  
  

S P L N Ě N O 
Pro  statutární  města je  závazné  zpracování územní energetické koncepce  
(dále jen ÚEK)  v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a 
s nařízením  vlády č. 195/2001, kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní 
energetické koncepce. Zpracovatelem ÚEK statutárního města Přerova se stala 
firma City plan, spol. s r.o., Praha. Tato akce byla realizována s dotací ze 
státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití 
obnovitelných zdrojů energie pro rok 2007. 
 Zastupitelstvo města ji schválilo na svém 14. zasedání konaném dne 28.4.2008.  
ÚEK statutárního města Přerova na základě potřeb rozvoje města vytváří 
podmínky pro zajištění energie v území a její hospodárné využívání v souladu 
s požadavky ochrany životního prostředí a šetrného využívání přírodních 
zdrojů.   
V rámci zpracování tohoto dokumentu byla provedena analýza současného 
stavu energetického hospodářství ve městě Přerově, poté stanovena prognóza 
vývoje globálních a lokálních podmínek. Na základě provedených analýz byly 
stanoveny hlavní a vedlejší cíle ÚEK. V jejím rámci byly navrženy energetické 
scénáře možného vývoje energetického systému města, které umožnily tento 
vývoj modelovat a získat tak ucelenou představu o možném vývoji systému a o 
jeho dopadech na životní prostředí a hospodaření města. Na základě těchto 
rozborů byl doporučen dlouhodobě nejvhodnější způsob zásobování energiemi 
a palivy, který splňuje požadavky udržitelného rozvoje městské energetiky. 
V rámci ÚEK bylo navrženo několik programů. 
Koncepce obsahuje indikativní seznam konkrétních aktivit v rámci 
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energetického managementu, který bude dále konkretizován na základě 
rozhodnutí zastupitelstva. 
Na základě § 4 odst. 4 zákona č.406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se 
ÚEK zpracovává na období 20 let a v případě potřeby se doplňuje a upravuje. 
Podle odst. 7 stejného zákona  je pořizovatel povinen vyhodnotit naplňování 
ÚEK nejméně jednou za 4 roky a na základě vyhodnocení může zpracovávat 
návrhy na změnu. V případě statutárního města Přerova bude 1. vyhodnocení 
plnění provedeno v roce 2011. 

 
 
OBLAST: ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Ů A KVALITY ŽIVOTA 
 
Priorita 3.1  Zvýšení zaměstnatelnosti a vzdělanostní flexibility všech skupin 

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

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

 Odbor sociálních dávek 
 Termín:  průběžně 
  

Úřad práce v Přerově provádí aktivní politiku zaměstnanosti, v jejímž rámci 
v průběhu roku 2008 vytvořil 195 společensky účelných pracovních míst, 
především 19 % v sektoru obchodu a služeb. Financovány byly z národní 
aktivní politiky zaměstnanosti (APZ). Dalších 64 pracovních míst obsazených 
uchazeči o zaměstnání bylo financováno z prostředků evropských strukturálních 
fondů (ESF). Dále bylo v rámci veřejně prospěšných prací vytvořeno 103 míst 
financovaných z národní APZ a 166 míst z prostředků ESF. 
 

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

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

 Termín:  akreditace a první část kurzů do konce roku 2007 
  

Úřad práce v Přerově uzavřel v loňském roce v rámci rekvalifikace 488 dohod, 
z toho 83 dohod financovaných z ESF.  Zájemci si mohli vybrat z nabídky 28 
kurzů. 
 

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

 Zúčastněné subjekty: Úřad práce Přerov (Informačně-poradenské středisko), 
zaměstnavatelé, vzdělávací instituce 

 Termín:  2007 
  

V rámci propagace technických oborů přijal Úřad práce (ÚP) partnerství 
v několika relevantních projektech. S Olomouckým krajem organizoval 
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v Městském domě v Přerově burzu práce s názvem „JOB Morava 2008“ a 
s Magistrátem města Přerova burzu středních škol a středních odborných učilišť 
tamtéž. 
 

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

spolupráce –  zaměstnavatelé a vzdělávací instituce 
 Termín:  2007 
  

Spolupráce Úřadu práce s podniky a školami vyplývá ze zákona 435/2004 Sb. 
Je to rutinní činnost vůči spolu s obcemi nejdůležitějším partnerům na trhu 
práce. U nejdůležitějších zaměstnavatelů ÚP provádí pravidelný monitoring 
zaměstnanosti a její perspektivy.  
Poradenství pro volbu povolání v Informačním a poradenském středisku využilo 
1 870 klientů (školy, veřejnost, individuální zájemci).  Uskutečnilo se 74 besed 
pro studenty SŠ, SOU, praktických a základních škol s počtem 1 657 klientů. 
Psychologického poradenství využilo 810 uchazečů o zaměstnání a 
psychologickému vyšetření se podrobilo 31 osob. 
 

3.1.1.5 Vytvářet podmínky pro rozvoj vysokoškolského pracoviště neuniversitního 
směru 

 Zúčastněné subjekty: Zaměstnavatelé, Hospodářská komora, ÚP Přerov 
 Termín:  průběžně do roku 2008 
  

Vysoká škola logistiky, o.p.s., v Přerově (dále jen VŠLG) je technická vysoká 
škola neuniverzitního typu, nabízející - jako jediná v ČR - dva první stupně 
terciárního vzdělání (Bc., Ing.) ve studijním programu Logistika : 
VŠLG je dlouhodobě zapojena i do plánů rozvoje Statutárního města Přerova a 
jejich uskutečňování, dále do plánů rozvoje Olomouckého kraje a přilehlých 
regionů a rovněž do Plánu rozvoje ČR na léta 2007 - 2013.  
Jedná se zejména o záměr Statutárního města Přerov stát se logistickým centrem 
střední Moravy a dopravním uzlem mezinárodního významu s kvalitním 
městským komunikačním skeletem a funkční vnitroměstskou dopravou. 
Současně, v souladu s rozvojem města, kraje a okolních regionů jsou rozvíjeny i 
čtyři akreditované bakalářské studijní obory: 

Bakalářský studijní program v oborech: 
o Dopravní logistika 
o Logistika služeb 
o Informační management 
o Logistika cestovního ruchu 

a navazující magisterské studium v oboru: 
o  Logistika 

 

Absolventi VŠLG mají širokou škálu uplatnění v podnikatelských institucích a 
firmách, jakož i v orgánech veřejné správy. Zájem o studium přesahuje 
regionální rozměr a postupně se zvyšuje počet studentů ze všech částí 
republiky. 

 

3.1.1.6 Rozšíření nabídky vzdělávacích programů v oblasti cestovního ruchu 
 Zúčastněné subjekty: SOŠ a SOU Přerov, Šířava, MMPr 
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 Odbor školství 
 Termín:  2007-2009 
  

Střední škola gastronomie a služeb Šířava získala od 1.9.2008 akreditaci 
čtyřletého studijního oboru „Hotelnictví a turismus“, zakončeného maturitní 
zkouškou. 
 

 
 
Opatření 3.1.2 Využití škol a dalších zařízení jako vzdělávacích a společenských center 
města 
 
3.1.2.1 Přemístění Městské knihovny do vhodných prostor 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova, Městská knihovna 
 Odbor majetku, Odbor rozvoje, Odbor školství 
 Termín:  2013 
  

Zatím nedošlo ke konečnému rozhodnutí, věc je v řešení. Objekt v ul. Čechově 
se prozatím nepodařilo získat do vlastnictví statutárního města Přerova.  
 

3.1.2.2 Vytvoření učebních prostor pro vzdělávání v oblasti optiky 
 Zúčastněné subjekty: Meopta-optika s.r.o. 
 Termín:  2007-2009 
  

V roce 2008 Meopta – optika, s.r.o. nepodala projekt „Vlastního školícího 
střediska“ v rámci Operačního programu - Podnikání a inovace, prioritní osa 5: 
Prostředí pro podnikání a inovace, program: ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA.  
V roce 2009 je projekt z důvodu omezení investic pozastaven. 
 

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

 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova, školy 
 Odbor školství, Odbor sociálních služeb a zdravotnictví, Odbor majetku  
 Termín:  průběžně 
  

Podpůrná opatření odboru školství jsou směřována zejména vůči MŠ a ZŠ 
s vyšší koncentrací uvedených osob (MŠ Komenského, MŠ Lešetínská, ZŠ 
Boženy Němcové). Statutární město Přerov každoročně umožňuje sníženou výši 
úplaty za předškolní vzdělávání v obou jmenovaných MŠ a za školní družinu 
ve jmenované ZŠ. ZŠ Boženy Němcové má zvýhodněný provozní příspěvek 
zřizovatele, zřízenou přípravnou třídu a zřizovatelem poskytnuty finanční 
prostředky na platové náklady speciálního pedagoga  a pedagoga volného času. 
Na ZŠ Boženy Němcové působí romští asistenti  financovaní z MŠMT. ZŠ 
Boženy Němcové usiluje o získaní dotace na realizaci individuálních projektů 
školy z fondů EU, příp. z jiných zdrojů.  

 Podpůrná opatření odboru školství jsou směřována zejména vůči MŠ a ZŠ 
s vyšší koncentrací uvedených osob (MŠ Komenského, MŠ Lešetínská, ZŠ 
Boženy Němcové). Statutární město Přerov každoročně umožňuje sníženou výši 
úplaty za předškolní vzdělávání v obou jmenovaných MŠ a za školní družinu 
ve jmenované ZŠ. ZŠ Boženy Němcové má zvýhodněný provozní příspěvek 
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zřizovatele, zřízenou přípravnou třídu a zřizovatelem poskytnuty finanční 
prostředky na platové náklady speciálního pedagoga  a pedagoga volného času. 
Na ZŠ Boženy Němcové působí romští asistenti  financovaní z MŠMT. ZŠ 
Boženy Němcové usiluje o získaní dotace na realizaci individuálních projektů 
školy z fondů EU, příp. z jiných zdrojů. 
 
Odbor sociálních služeb a zdravotnictví ve spolupráci s Odborem školství, 
mládeže a tělovýchovy se dlouhodobě zabývá problematikou některých 
základních škol a maximálně se snaží podporovat aktivity směřující k rozšíření 
nabídky a nadstandardního přístupu oproti ostatním školám  (přípravné třídy, 
speciálního pedagoga, logopeda a koordinátora volného času). Základní škola 
Přerov B. Němcové je právě škola s vyšším počtem romských žáků. Na škole 
jsou v současné době vytvořena 3 pracovní místa asistenta pedagoga (počet se 
odvíjí od výše dotace, která pokrývá náklady spojené s tímto pracovním 
místem). Každoročně jsou ředitelé základních škol informování na poradách o 
finančních možnostech na pracovní místo asistenta pedagoga. Žádná další 
základní škola doposud neprojevila zájem o asistenty pedagoga. Základní škola 
(Malá Dlážka – speciální – zřizovatelem je KÚOK) má vytvořené jedno 
pracovní místo asistenta pedagoga. Významnými aktéry v rámci oblasti 
vzdělávání jsou SIM, Člověk v tísni, Odbor sociálních služeb a zdravotnictví, 
oddělení sociálně právní ochrany dětí Magistrátu města Přerova (komise 
sociálně právní ochrany) a oddělení sociální prevence. V letošním roce proběhlo 
setkání vybraných základních a mateřských škol  včetně zástupců pedagogicko 
psychologické poradny se zástupci města a Odboru pro sociální začleňování 
romských lokalit. Cílem setkání bylo zmapování potřeb a nabídka spolupráce 
v rámci působení Agentury a současně i zapojení do přípravy IPRM.  
 
Jako příklad dobré praxe uvádíme Mateřskou školu Komenského, která je velmi 
pozitivně vnímána i samotnými Romy. Škola významně přispívá 
k integračnímu procesu romských dětí do společnosti. Ve škole pracuje 
asistentka pedagoga a společně s ostatními pedagogy vytváří celou škálu 
různých aktivit, každoročně se úspěšně zapojují do dotačních výzev MŠMT a 
KÚOK. Je nutné zdůraznit, že kapacita mateřské školy nemůže naplnit 
optimální počet dětí ze sociálně vyloučených lokalit, které by měly školu 
navštěvovat. 
 
Nezastupitelnou roli v oblasti vzdělávání především v doučování dětí mají i 
nestátní neziskové organizace. Je to především Oblastní charita a Armáda 
spásy. Obě organizace působí v lokalitách, kde žije početně velmi významná 
romská komunita. Klíčovou aktivitou v rámci integračního procesu je 
doučování dětí v komunitních centrech. Komunitní centra jsou dotována 
z prostředků města formou přímých dotací a současně tyto organizace využívají 
nebytové prostory, které jsou v majetku města za velmi výhodných finančních 
podmínek. 
 
  

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

 Zúčastněné subjekty: SOŠ  SOU Přerov, Šířava 
 Termín:  2007-2009 
  

Byla zpracována projektová dokumentace „Přístavba, nástavba a stavební 
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úpravy objektu č.p. 273 – středisko odborné přípravy pro výuky 
gastronomických oborů na Nábř. PFB v Přerově“, na stavbu je vydáno 
stavební povolení.  
Na konci dubna 2008 zažádala SOŠ a SOU Šířava o dotaci ve výši 25 mil. Kč 
z Evropského fondu regionálního rozvoje, kterou by se měly uhradit celkové 
náklady daného projektu. Byla jim přiznána dotace ve výši 21 mil. Kč. 
V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby. Stavba by měla 
být zahájena na podzim letošního roku. 
 

 
 
Priorita 3.2  Zlepšení životních podmínek a kvality života obyvatel města 
 
 
Opatření 3.2.1 Zlepšení soužití sociálních a etnických skupin obyvatelstva 
 
3.2.1.1 Další rozvoj a plnění programu SOUŽITÍ 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova, neziskové organizace a další 

subjekty ze soc., kult. A vzděl. Oblasti 
 Odbor sociálních služeb a zdravotnictví 
 Termín:  průběžně 
  

Program Soužití definuje čtyři klíčové oblasti: oblast bytové problematiky, 
oblast vzdělávání, oblast volného času a oblast vzájemné komunikace. 
 
V oblasti bytové problematiky probíhá intenzivní sociální práce a poradenství 
u rodin, které se potýkají s problémem úhrady nájemného. Nájemci jsou 
neustále informováni o dopadech neplacení nájemního a dlužných částek, jsou 
informováni o tom, jaké dopady může mít problémové chování v kontextu 
novely občanského zákoníku. V průběhu loňského roku se v sociálně vyloučené 
lokalitě Škodovy ulice změnil počet nájemců. Tato lokalita byla zastupitelstvem 
odprodána soukromému vlastníkovi. Z celkového počtu 55 nájemců prozatím 
zůstalo v této lokalitě k 31.12.2008 23 nájemců. Sociálním poradenstvím se 
zminimalizoval počet těch nájemců, kteří by za velmi nízké odstupné 
dobrovolně opustili nájemní byty. Probíhá stále osvěta a intenzivní sociální 
poradenství pracovníků Magistrátu a pracovníků organizace Člověk v tísni. 
Prevence sociálního vyloučení, prevence kriminality, sociálně patologických 
jevů, integrace cílové skupiny osob se zvláštními potřebami v oblasti bydlení do 
běžného života, to jsou opatření, kterými se odbor sociálních služeb a 
zdravotnictví ve spolupráci s nestátním neziskovým sektorem zabývají a je 
snahou minimalizovat dopady sociálního vyloučení. Od začátku roku 2008  
odbor sociálních služeb a zdravotnictví připravoval a inicioval jednání, které 
vedly ke zpracování významného dokumentu Integrovaný plán rozvoje města 
(IPRM)  Přerov – Jih. Cílem Integrovaného plánu rozvoje města je koordinace 
aktivit a soustředění zdrojů na řešení nejzávažnějších identifikovaných 
problémů a využití ekonomického a dalšího rozvojového potencionálu měst. 
Efektivita spočívá především v smysluplné návaznosti a synergickém efektu 
jednotlivých aktivit a opatření. Jednotlivé aktivity se prolínají i do plnění 
programu Soužití a jednoznačně korespondují s cíli programu Soužití a zároveň 
i se strategickým dokumentem „Střednědobý plán rozvoje města Přerova na 
období 2007 – 2010“.  
 



Zpráva o plnění Strategického plánu ekonomického a územního rozvoje statutárního města Přerova za rok 2008 

Strana 36 (celkem 56) 

V oblasti vzdělávání odbor sociálních služeb a zdravotnictví spolupracuje se 
vzdělávacími institucemi. Ve spolupráci se základními školami a mateřskými 
školami iniciujeme vznik nových  pracovních míst asistentů pedagoga. 
V loňském roce se podařilo vytvořit nové pracovní místo na Základní a 
mateřské školy (dříve speciální) asistenta pedagoga, kde koncentrace romských 
žáků je velmi vysoká. Odbor průběžně řeší problémy v předškolní i školní 
výchově dětí z etnických menšin. V oblasti vzdělávání jsme se zaměřili na 
přesvědčování rodičů, aby děti předškolního věku posílali do předškolních 
zařízení a tím se vytvářely rovné startovací podmínky před jejich nástupem do 
základní školy. Lokality s vysokým podílem obyvatel romského etnika jsou 
pravidelně monitorovány ve věci řádné docházky dětí do základních škol a 
současně každým rokem realizujeme asistenci při zápisu žáků do prvních tříd 
základních škol. V oblasti vzdělávání jsme se zaměřili i na řešení situace na 
Základní škole Přerov B. Němcové, jde o školu s vyšším počtem romských 
žáků a současně zaznamenává odliv majoritních žáků, čímž postupně dochází 
k etnické homogenizaci školy. Na řešení spolupracovaly odbor sociálních 
služeb a zdravotnictví, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, nezávislí 
odborníci, Středisko integrace menšin a Odbor pro sociální začleňování 
v romských lokalitách při Úřadu vlády ČR. Výsledným efektem spolupráce je 
vytvoření nadstandardních služeb na škole a příprava pro podání projektů 
v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a synergie 
v rámci IPRM. Velmi efektivní je spolupráce s Mateřskou školou Přerov 
Komenského. V roce 2008 jsme spolupracovali s Obchodní akademií na dalším 
společném projektu „Čeština pro cizince na Obchodní akademii a Jazykové 
škole s právem státní jazykové zkoušky Přerov“. Cílem projektu je naplnění 
koncepce integrační politiky právě v oblasti výuky českého jazyka. 
 
V oblasti volného času spolupracujeme s nestátním neziskovým sektorem, 
zajišťujeme informovanost o službách v oblasti péče o děti, vytváříme 
podmínky dostupnost nabídky na využití volného času pro děti a mládež 
z minoritních komunit (projekt Žížalka Oblastní charity, komunitní centrum 
Kojetínská, nízkoprahové zařízení METRO KAPPA HELP, komunitní centrum 
Jižní čtvrť a Škodova ulice Armády spásy. Odbor úzce spolupracuje s Městskou 
i státní Policií ČR na řadě projektů v rámci minimalizace sociálně 
patologických jevů, prevenci kriminality. Součástí integračních projektů jsou i 
výchovně vzdělávací programy pro děti ze sociokulturně znevýhodněného 
prostředí, které se pravidelně realizují od roku 2001. Jde o systematickou práci 
s děti a následně s rodinou dítěte, s nimiž sociální pracovníci dle zákona o 
sociálně právní ochraně dětí celoročně pracují. Významnou a zcela již 
pravidelnou kulturní a sportovní akcí je Den soužití, na kterém spolupracujeme 
s KAPPOU HELP. 
 
V oblasti vzájemné komunikace zajišťujeme činnost terénní sociální práce, 
která je z části financována z prostředků Úřadu vlády ČR. Každoročně 
využíváme dotačního titulu na podporu terénní sociální práce, který je v gesci 
Úřadu vlády ČR. V oblasti komunikace zajišťujeme a organizujeme řadu ať už 
monotematických seminářů, seminářů s širším kontextem problematiky, 
společných jednání se zaměřením na problematiku etnických menšin (seminář 
zaměřený na dluhové poradenství, informační jednání k projektovým 
záležitostem v rámci jednotlivých projektů IPRM, seminář zaměřený na historii 
Romů, který se uskutečnil ve  spolupráci s KAPPOU HELP a Romským 
muzeem v Brně, seminář zaměřený  na komparaci sociálního vyloučení v Ústí 
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nad Labem s městem Přerov apod.) 
 

 
 
Opatření 3.2.2 Rozvoj občanských aktivit a neziskových organizací v sociálních službách 
 
3.2.2.1 Zpracovat Komunitní plán 
 Zúčastněné subjekty:  Magistrát města Přerova, neziskové organizace, 

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

 Odbor sociálních služeb a zdravotnictví 
 Termín:  30.6.2007 
  

S P L N Ě N O 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schválilo dne 18. a 19.června 
2007 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Přerově pro období 
let 2007 – 2010 (Komunitní plán  sociálních služeb ve městě Přerově) usnesení 
číslo 132/6/8/2007 
 
V průběhu roku 2008 aktivně pracovala nejen Triáda KP ale i jednotlivé 
pracovní skupiny dle tohoto strategického dokumentu. Již na konci roku 2007 
započal proces implementace a pokračoval v průběhu celého roku 2008. 
Zároveň byli počátkem roku 2008 Triádou projednáni kontaktní pracovníci za 
město Přerov, kteří se na základě požadavku účastnili opakovaných jednání 
pracovních skupin organizovaných KUOK ve věci sestavení krajského 
komunitního plánu. 
Dne 16.4.2008 proběhlo setkání řídící triády KP, kdy hlavními body 
projednávání byly informace týkající se dokončovacích prací Domova pro 
seniory v Přerově (opatření cíle č.6 5.2,.pracovní skupiny senioři KP, realizátor 
PhDr.Vanišová). Dne 19.6.2008 proběhlo setkání pracovníků Komunitního 
plánování sociálních služeb města Přerova, kde jednotliví vedoucí pracovních 
skupin sdělili ostatním aktuální stav implementace v KP města Přerova. 
V měsíci červnu proběhlo setkání s krajskými koordinátory, kdy byl zároveň 
prezentován a následně i připomínkován krajský komunitní plán. 
V měsíci srpnu byla nově zřízena sociální služba, kterou poskytují Sociální 
služby města Přerova. Na základě usnesení Rady města Přerova ze dne 
16.7.2008 byla zřízena pobytová služba Krizové pomoci, která je v budově 
stávajícího Azylového domu pro matky s dětmi v Přerově, ul.9.května.  
Zároveň Rada města Přerova schválila nákup a instalaci hlasových majáčků pro 
nevidomé občany. Přestože výše uvedené nebylo uvedeno v jednotlivých 
opatřeních komunitního plánu, bylo na základě rozhodnutí orgánů města 
realizováno, neboť obě akce si město Přerov hradilo z vlastních zdrojů.  
Dne 1.9.2008 byl slavnostně otevřen Domov pro seniory v Přerově. Otevřením 
tohoto pobytového zařízení byl nejen splněn jeden z cílů Komunitního plánu 
města Přerova, ale zároveň i jedna z priorit Zastupitelstva města Přerova.  
V měsíci říjnu byl na opakovaných schůzkách Triády Komunitního plánování 
města Přerova konkretizován záměr sestavení nového katalogu poskytovatelů 
soc.služeb. Triáda KP úzce spolupracovala prakticky se všemi nestátními 
neziskovými organizacemi, které působí na území města Přerova tak, aby byla 
do konce roku shromážděna požadovaná data a materiály pro katalog (tisk 
proběhl 01 – 02 2009). Odbor SSaZ tuto akci hradil v prosinci 2008 z vlastních 
finančních zdrojů. 

 



Zpráva o plnění Strategického plánu ekonomického a územního rozvoje statutárního města Přerova za rok 2008 

Strana 38 (celkem 56) 

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

 Zúčastněné subjekty:  Magistrát města Přerova, KÚ Olomouckého kraje 
 Odbor sociálních služeb a zdravotnictví 
 Termín:  každoročně 
  

Priority sociálních služeb byly stanoveny ve schváleném Komunitním plánu 
sociálních služeb na období let 2007 – 2010. 
Odbor sociálních služeb se nejméně 2x ročně schází s neziskovými 
organizacemi působícími v sociální a sociálně zdravotní oblasti a konzultuje 
s nimi i potřebnost jejich financování z prostředků města Přerova.  
V rámci rozpočtu statutárního města Přerova byly pro neziskové organizace, 
které zajišťovaly služby v sociální oblasti a doplňovaly tak činnost statutárního 
města Přerova a jeho příspěvkových organizací vyčleněny finanční prostředky 
na tzv. přímé podpory.  
 
Jednalo se o poskytnutí finanční dotace pro tyto neziskové organizace : 
 
Český červený kříž, Přerov                                  770 000,- Kč 
Oblastní charita Přerov                                        510 000,- Kč 
Sdružení MOST K ŽIVOTU                               130 000,- Kč   
Armáda spásy Přerov                                           250 000,- Kč  
KAPPA –HELP, o.s.                                            250 000,- Kč  
Centrum setkávání, o.s.                                        250 000,- Kč 
Svaz tělesně postižených v ČR                             250 000,- Kč  
Člověk v tísni, o.p.s.                                               80 000,- Kč 
celkem                                                                2 490 000,- Kč 
 

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

 Zúčastněné subjekty:  Magistrát města Přerova, NNO a další dotčené subjekty 
 Odbor sociálních služeb a zdravotnictví 
 Termín:  každoročně 
  

Město Přerov prostřednictvím Odboru sociálních služeb a zdravotnictví 
zajišťuje poskytování finančních prostředků prostřednictvím grantového 
programu.  
Rozvoj a podpora činnosti neziskových organizací vyvíjejících svou činnost 
v oblasti sociální nebo sociálně zdravotní, probíhala jednak v aktivní spolupráci 
odboru sociálních služeb a zdravotnictví s těmito neziskovými organizacemi 
(v rámci poradenství, poskytování informací o dotačních programech, účastí na 
členských schůzích, pořádání setkání neziskových organizací apod.) a také 
v poskytnutí finanční podpory na základě vyhlášeného grantového programu 
statutárního města Přerova. 
Pro sociální oblast byla vyčleněna částka ve výši 650 000,- Kč, která byla na 
základě vyhodnocení podaných žádostí poskytnuta 25 neziskovým organizacím, 
pro oblast zdravotnictví byla vyčleněna částka 266 180,- Kč a byla poskytnuta 
na 5 projektů. 
V rámci přímých plateb byla poskytnuta 10 organizacím celková částka ve výši 
2 490 000,- Kč. 
Odbor sociálních služeb a zdravotnictví pravidelně spolupracuje s neziskovým 
sektorem, informujeme organizace o dotačních titulech, které vypisují orgány 
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veřejné správy. 
 
V závěru roku bylo schváleno poskytnutí mimořádné dotace pro Oblastní 
charitu Olomouc na provoz Hospice na Sv.Kopečku (24 000,- Kč) a pro Charitu 
Červený Kostelec na provoz Domova sv. Josefa v Žirči (5 000,- Kč).  
 

 
Opatření 3.2.3 Rozvoj péče a zkvalitnění služeb pro obyvatele 
 
3.2.3.1 Výstavba domova důchodců 
 Zúčastněné subjekty:  Magistrát města Přerova, MPSV 
 Odbor rozvoje 
 Termín:  30.6.2008 
  

V  červnu 2008 byla dokončena výstavba Domova pro seniory. Dne 24.6.2008 
proběhla kolaudace nové stavby. K 1.9.2008 byl Domov pro seniory s kapacitou 
81 míst (17 jednolůžkových a 32 dvoulůžkových pokojů) zprovozněn a během 2 
měsíců zaplněn novými obyvateli.. Toto zařízení poskytuje sociální služby pro 
dvě skupiny obyvatel,  a to pobytové služby pro osoby  se sníženou 
soběstačností zejména z důvodu věku a pro osoby se sníženou soběstačností 
z důvodu stařecké demence  nebo pro osoby s Alzheimerovou demencí. 
Je jedním z nejmodernějších zařízení tohoto typu v ČR. Celkové náklady této 
investice dosáhly výše cca 170 mil. Kč, z čehož téměř 100 mil. Kč bylo hrazeno 
z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí. 
 

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

 Zúčastněné subjekty:  Magistrát města Přerova, Sociální služby města Přerova 
– přísp. Org., NNO 

 Odbor sociálních služeb, Odbor  rozvoje 
 Termín:  31.12.2009 
  

Ve schváleném Komunitním plánu města Přerova, který projednalo 
Zastupitelstvo města Přerova v roce 2007,  je věnována pozornost občanům 
ohroženým sociálním vyloučením.Byla schválena opatření např. 

- zajištění stávajícího provozu ubytovny pro bezdomovce, 
- rozšíření stávající kapacity ubytovny, 
- vybudování Azylového domu stupňovitého systému, 
- zvýšení zaměstnanosti občanů v přechodné krizi, 
- udržitelnost a rozvoj organizace Kappa- Help, 
- udržitelnost a rozvoj Občanské poradny v Přerově, 
- vytvoření chráněného bydlení pro sociálně znevýhodněné občany, 

především rodiny, 
- zajištění provozu humanitárního střediska. 

 
Na zajištění provozu ubytování pro bezdomovce spolupracuje město Přerov 
zejména s Českým červeným křížem, který provozuje ubytovnu pro 
bezdomovce v Přerově a ošacovací středisko a rovněž se soukromými 
ubytovnami na území města. Město Přerov  částečně dotuje formou přímého 
financování provoz Ubytovny pro bezdomovce. 
 
Bylo zahájeno jednání s Armádou spásy o možném převzetí provozování 
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Azylového domu pro matky s dětmi v Přerově, ul. 9. května, který v současné 
době provozují Sociální služby města Přerova. Změnou provozovatele zařízení 
by došlo k úsporám v jeho financování. 
 

3.2.3.3 Regenerace a revitalizace západní strany náměstí T. G. Masaryka 
 Zúčastněné subjekty:  Magistrát města Přerova 
 Odbor rozvoje 
 Termín:  do roku 2013 
   

Pracovní skupina pro „Regeneraci a revitalizaci nám. TGM v Přerově“ 
vypracovala nové zadání na revitalizaci západní strany náměstí TGM.  Na svém 
jednání rozhodla oslovit 6 architektonických kanceláří k podání nabídky na 
zpracování urbanist. studie „Ŕešení jihozápadní strany nám. TGM v Přerově“. 
Na základě vyhodnocení tří obdržených nabídek byla vybrána spol. 
Arch.Design s.r.o. Po vypracování byla uvedená studie (skládající se z analýzy 
území a potřeb a z urbanistické studie) prezentována Zastupitelstvu města 
Přerova.  
V současné době je odborem rozvoje zažádáno o závazné stanovisko orgánu 
památkové péče. 
 

3.2.3.4 Stavební úpravy Žerotínova náměstí – realizace další etapy 
 Zúčastněné subjekty:  Magistrát města Přerova 
 Odbor rozvoje 
 Termín:  2008-2009 
  

Zatím poslední realizovanou etapou stavebních úprav Žerotínova náměstí byla 
3. etapa v roce 2007. Dle zpracované urbanistické studie Ing. Arch. Šimečka 
zbývají tři etapy stavebních úprav Žerotínova náměstí. Řeší kompletní střední 
část náměstí s umístěním jednostranného jízdního a odstavného pruhu kolem 
náměstí, střed náměstí s tržními, parkovacími a klidovými plochami. Vzhledem 
k rozsahu dotčených ploch jsou tyto  tři etapy stavebních úprav finančně 
nejnáročnější. Hrubý odhad nákladů na dokončení IV.-VI.etapy stavebních 
úprav Žerotínova náměstí je 25 mil. Kč. 

Zda bude město pokračovat v realizaci stavebních úprav, a tím dokončení 
celého náměstí dle zpracované urbanistické studie, závisí na rozhodnutí orgánů 
města Přerova.  

 
3.2.3.5 Parterové úpravy Horního náměstí 
 Zúčastněné subjekty:  Magistrát města Přerova 
 Odbor rozvoje 
 Termín:  2008-2009 
  

Na přelomu let 2005, 2006 zpracoval Odbor rozvoje urbanistickou studii řešící 
úpravy Horního náměstí. Zatím se dále nepokračovalo v tomto záměru. 

Stávající stav nezměněn. 
 
V letošním roce bude zadán stavebně historický průzkum celého náměstí. 
 

3.2.3.6 Rekonstrukce budovy Smetanova 7A 
 Zúčastněné subjekty:  Magistrát města Přerova 
 Odbor rozvoje 
 Termín:  2007 
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Jsou zpracovány studie „Vyhodnocení stávajícího stavu objektu Smetanova 7a, 
Přerov – dvorní trakt“ a „Návrh umístění odboru sociálních dávek do objektu 
Smetanova 7a – dvorní trakt, Přerov a návrh umístění Odboru sociálních služeb 
a zdravotnictví do objektu Smetanova 7, Přerov“. 

Stávající stav nezměněn. 
3.2.3.7 Revitalizace městských hřbitovů 
 Zúčastněné subjekty:  Magistrát města Přerova 
 Odbor rozvoje, Odbor majetku, Odbor životního prostředí 
 Termín:  průběžně 
  

Zastupitelstvo města Přerova schválilo usnesením č. 321/14/6/2008 ze dne 
28.4.2008 Program revitalizace městského hřbitova v Přerově (návrhové období 
2008-2016, zpracoval odbor živ. prostředí).  

 V loňském roce zajistil odbor rozvoje projekční přípravu 1. etapy revitalizace 
městského hřbitova v Přerově, která zahrnuje: 

- obnovu ohradní hřbitovní zdi (je vydán územní souhlas), 
- výstavbu nového chodníku podél hřbitovní zdi v ul. Lančíkových 

(vydáno územní rozhodnutí, vyřizuje se stavební povolení), 
- rekonstrukci komunikace v ul. Lančíkových, vč. odstavných podélných 

stání (zpracována projektová dokumentace pro stav. povolení, realizace 
odsunuta na rok 2010 kvůli koordinaci s rekonstrukcí inženýrských sítí) 

Plnění programu koordinuje zvláštní pracovní skupina Rady města.    
 
Odbor majetku  realizoval v roce 2008 následující: 
- náhradní výsadby na hřbitově v Přerově                                 42 tis. Kč 
- zpracování inventarizace dřevin na hřbitově v Přerově          45 tis. Kč 

  
 
 
Opatření 3.2.4 Zdravotní prevence a rozvoj osvěty 
 
3.2.4.1 Spolupracovat s neziskovými organizacemi při prevenci a osvětě zdraví 
 Zúčastněné subjekty:  Magistrát města Přerova, NNO, Kabelová televize 

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

 Odbor sociálních služeb a zdravotnictví 
 Termín:  každoročně 
  

V roce 2008 pokračoval  Program primární prevence, který je každoročně 
projednáván v Komisi zdravotnické a sociální pomoci.  Byly natočeny ve 
spolupráci s Kabelovou televizí a vysílány 4 nové díly, z nichž jeden byl 
věnován problému nádorů prsů a tři zpracoval ČČK, oblastní spolek Přerov. 
Díly byly  věnovány první pomoci. 
Zastupitelstvo města Přerova  na svém 12. zasedání  dne 4.2.2008 schválilo 
nové Zásady  podpory zdravotnictví na území statutárního města Přerova, kde 
mimo jiné, se zavazuje k vyčlenění  částky  600 000,- Kč ročně  na granty pro 
zdravotnictví a k podpoře zdravotnictví i formou dotace v případech zvláštního 
zřetele hodných a nepřesahujících částku ve výši 2 000 000,- Kč za rok. 
 
Dále byla v rozpočtu odboru sociálních služeb a zdravotnictví vyčleněna částka 
50 000,- Kč na zajištění provozu devíti lékáren o nedělích a státních svátcích. 
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Opatření 3.2.5 Zlepšení dostupnosti přiměřeného bydlení 
 
3.2.5.1 Zpracovat Koncepci bydlení ve městě Přerově 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Odbor rozvoje, Odbor sociálních služeb a zdravotnictví, Odbor majetku  
 Termín:   
  

V rámci Koncepce bydlení zaměřenou rovněž na prodej obecních bytů, kterou 
předkládal do orgánů města Odbor majetku, v oblasti sociální zůstávají 
v majetku města byty v domech zvláštního určení ( v domech s pečovatelskou 
službou, dále jen DPS) a byty zvláštního určení pro těžce zdravotně postižené 
občany. 
 
Domy s pečovatelskou službou  
Jedná se o byty v 8 domech  zvláštního určení v DPS, ve kterých je k dispozici 
celkem 299 bytů pro seniory. Jedná se o domy na ul. Fügnerova 1 – 14 bytů, 
Mervartova 9 – 10 bytů, Tyršova 68 - 46 bytů, Trávník 1 – 70 bytů, Jižní čtvrť 
I/25 – 34 bytů, U Strhance 13 – 18 bytů, Na hrázi 32 – 19 bytů, U Žebračky 18 
– 88 bytů. 
 
Bezbariérové byty 
V současné době má město Přerov v majetku 38 bezbariérových bytů, z toho 
vybudovaných se státní dotací je 12 bytů na ul. Kozlovská 17, 2 byty v DPS 
Jižní čtvrť I/25 a 2 byty U Žebračky 18. V současné době je evidováno na 
Odboru sociálních služeb a zdravotnictví 21 žádostí o poskytnutí 
bezbariérových bytů.  
V roce 2008 se jednalo o zakoupení dalších dvou bezbariérových bytů  
v celkové ceně 3 700 000,- Kč na ul. Čechova, Jaselská. V orgánech města byl 
projednán a chválen záměr tyto byty zakoupit. 
Ve všech výše uvedených bytech je regulované nájemné. 
 

3.2.5.2 Vybudování malometrážních bytů ve městě Přerově 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Odbor rozvoje, Odbor majetku  
 Termín:  průběžně 2008-2013 
  

Odbor rozvoje projekčně připravil přestavbu budovy bývalé ubytovny na 
Bayerově ul. na 44 malometrážních bytů (42 menších + 2 větší pro tělesně 
postižené) a zajistil vydání stavebního povolení na tuto stavbu. 
V současné době je vypsáno výběrové řízení na prodej této nemovitosti. 

 
Opatření 3.2.6 Regenerace a revitalizace městských sídlištních celků 
 
3.2.6.1 Sídliště Předmostí 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Odbor rozvoje 
 Termín:  2007-2010 
  

Také v loňském roce proběhla realizace další etapy (v pořádí již páté) 
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regenerace panelového sídliště Předmostí. Zahrnovala rozšíření stávajících 
parkovacích ploch v ul. Pod Skalkou o 64 míst, dopravní propojení s ul. 
Prostějovskou, včetně prostorových úprav ul. Prostějovské a Dr. Milady 
Horákové. Na tuto etapu bylo vynaloženo 13,3 mil. Kč, z toho státní dotace 
činila 4 mil. Kč.  
 

3.2.6.2 Sídliště Jižní čtvrť 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Odbor rozvoje 
 Termín:   průběžně do roku 2013 
  

Odbor rozvoje projekčně připravuje regeneraci sídliště Jižní Čtvrť v rámci 
schváleného Integrovaného plánu rozvoje města Přerov – Jih v problémové 
obytné zóně města pro programovací období 2007 – 2013. 

 
Opatření 3.2.7 Odstraňování sociálně-patologických jevů 
 
3.2.7.1 Naplňování koncepce Prevence kriminality 
 Zúčastněné subjekty: Policie ČR, Městská policie, NNO, poradenská, školská a 

zdravotnická zařízení 
 Městská policie 
 Termín:  průběžně 
  

Městská policie Přerov uskutečnila různé akce s preventivním charakterem: 
Zamkni nebo se potom nediv, Stop "Šero", kontrola cyklistů, kontrola 
nalévání alkoholu, informační akce k problematice správného parkování a 
jiné (viz.www.mpprerov.cz). 
Preventivní úlohu plní strážníci již průběžným plněním úkolů obecní policie 
v rámci své působnosti. Prevence je navíc speciálně řešena oddělením 
prevence kriminality při MP Přerov, které má za úkol řešit osvětu na ZŠ a SŠ 
při různých tématicky směrovaných setkáních s občany. 
 

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

Ministerstvo vnitra 
 Městská policie 
 Termín:  průběžně 
  

Během roku 2008 byl monitorovací kamerový systém rozšířen o kamerový bod 
na Mamutově a kamerový bod v ulici Kojetínská. V dalších letech je plánováno 
získat finance na výměnu zastaralých kamer (8 a více let) za kamery 
odpovídající požadavkům dnešní doby. 
 

 
 
Priorita 3.3   Zkvalitn ění a zvýšení nabídky volnočasových, kulturních a sportovních 

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

mládeže 
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 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova, zainteresované organizace,  
sportovní organizace a kluby 

 Odbor školství 
 Termín:  každoročně 
  

Vyhlašování grantového programu a systém přímých podpor pro jednotlivé 
oblasti podpory. 
 

3.3.1.2 Vytvářet a udržovat sídlištní víceúčelová hřiště a dětská hřiště 
 Zúčastněné subjekty:  Magistrát města Přerova 
 Odbor majetku, Odbor rozvoje 
 Termín:  průběžně 
  

Zastupitelstvo města Přerova schválilo usnesením č. 267/12/6/2008 na svém 12. 
zasedání dne 4.2.2008 „Dlouhodobý plán rekonstrukce dětských hřišť v Přerov“ 
s výhledem do roku 2017, jehož  . realizace  bude záviset na finančních 
možnostech statut. města Přerova. Odbor majetku bude zajišťovat projektově i 
realizačně revitalizaci dětských hřišť do 0,5 mil. Kč, Odbor rozvoje dětská 
hřiště nad 0,5 mil. Kč. 
V roce 2008 odbor rozvoje nechal zpracovat projektovou dokumentaci na 
rekonstrukci dětského hřiště v ul. Vaňkova (vydáno stavební povolení), ul. 
Petřivalského (vydáno územní rozhodnutí) a ul. Jasínkova – Interbrigadistů 
(vydáno stavební povolení).  
Po dokončení všech etap rekonstrukce hřišť by na území města Přerova, vyjma 
místních částí, mělo vzniknout celkem 38 hřišť určených pro širší území a 26 
menších hřišť. Zbytek hřišť je navržen na zrušení. 
 
Odbor majetku  v loňském roce realizoval následující akce: 
- Přerov, ul. Velká Dlážka – dětské hřiště 457 tis.  
- Přerov, ul. Vel. Dlážka - Jilemnického –dětské hřiště  490 tis. 
- Přerov, ul. Velké Novosady - dětské hřiště 232 tis. 
- Přerov, ul. Pod Hvězdárnou - dětské hřiště (I.etapa)  628 tis.  
 

3.3.1.3  Podporovat mládežnický výkonnostní sport ve sportovních klubech 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova, sportovní organizace 
 Odbor školství, Kancelář primátora 
 Termín:  každoročně  
  

Vyhlašování grantového programu a systém přímých podpor pro jednotlivé 
oblasti podpory. Ze strany Kanceláře primátora průběžně plněno - organizace 
přijetí úspěšných sportovců vedením města, poskytování propagačních 
předmětů, spolupráce při organizaci akcí pořádaných na území města 
(spolupráce při technickém zabezpečení), předkládání žádostí o podporu do 
orgánů města. 
V prosinci 2008 se na zámku uskutečnilo slavnostní poděkování primátora 
úspěšným reprezentantům města Přerova nejen z oblasti sportu, ale i kultury a 
podnikatelských aktivit. 

Probíhá postupná rekonstrukce venkovních hřišť při základních školách a jejich 
zpřístupnění veřejnosti. 

Zvažuje se výstavba nové multifunkční haly a gymnastického centra. 
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3.3.1.4 Zvýšit zájem mládeže o sport 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova, školy, sportovní organizace a 

kluby 
 Odbor školství 
 Termín:  průběžně 
  

Odbor školství ve spolupráci s agenturou HIT organizoval v roce 2007 a 2008 
akci „Sportuj s námi“, která proběhla v parku Michalov a na které se mimo jiné 
prezentovali sportovní organizace. 

ZŠ pravidelně dostávají příspěvek na zájmovou činnost. Postupně dochází 
k rekonstrukcím ploch venkovních hřišť při základních školách. 

V prosinci 2008 proběhla akce „Poděkování primátora za reprezentaci 
statutárního města Přerova“, na které byli mimo jiné „oceněni“ i úspěšní   
přerovští sportovci. 
 

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

organizace 
 Kancelář primátora, Odbor školství 
 Termín:  průběžně 
  

Konání akce „Sportuj s námi“ a „Poděkování primátora za reprezentaci 
statutárního města Přerova“, pravidelné vyhlašování grantového programu a 
systém přímých podpor pro jednotlivé oblasti podpory. 
Ze strany Kanceláře primátora průběžně plněno – informování o grantovém 
programu, prezentace akcí (Přerovské listy, KTV, www, MIC), 
spolupořadatelství akcí, koordinační jednání s cílem sladit termíny konání 
sportovních, kulturních a společenských akcí v roce 2008, apod. 
 

3.3.2.2 Podpora zájmových spolků a sdružení a koordinace jejich činností 
 Zúčastněné subjekty:  Magistrát města Přerova 
 Kancelář primátora 
 Termín:  průběžně 
  

Průběžně plněno – podávání informací, spolupráce při zajišťování akcí 
(prezentace, technické zabezpečení), předkládání žádostí o podporu do orgánů 
města. 
 

3.3.2.3 Podpora krátkodobé rekreace obyvatel 
 Zúčastněné subjekty:  Magistrát města Přerova, sportovní a kulturní organizace 
 Odbor rozvoje 
 Termín:  průběžně 
  

Součástí obytných částí jsou plochy pro krátkodobé sportovně rekreační vyžití. 
Krátkodobá rekreace obyvatel byla podpořena následujícími akcemi: 

- revitalizace dětských hřišť podle Dlouhodobého plánu rekonstrukce 
dětských hřišť v Přerově (viz 3.3.1.2), 

- odbahnění Velké Laguny (viz 3.3.3.2), 
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- modernizace plaveckého areálu (viz 3.3.3.7) a zimního stadionu v 
Přerově, 

- projekční příprava rekonstrukce skleníků a vybudování jezírka 
v městském parku Michalov (viz 3.3.3.3), 

- realizace další etapy opravy zámku (viz 3.3.3.5) 
- pokračování ve výstavbě cyklistické infrastruktury (viz 2.1.3.5). 

 
 
Opatření 3.3.3 Rozvoj a efektivnější využití sportovních zařízení a zařízení pro volný čas 
 
3.3.3.1 Revitalizace stávajících školních hřišť při základních školách a rozšíření 

využívání školních sportovních zařízení pro veřejnost 
 Zúčastněné subjekty:  Magistrát města Přerova , školy 
 Odbor školství, Odbor rozvoje, Odbor majetku 
 Termín:  průběžně 
  

V srpnu 2007 se začalo s rekonstrukcí víceúčelového hřiště u ZŠ Svisle. Dne 
27. května 2008 bylo hřiště slavnostně otevřeno. Celkové náklady na 
rekonstrukci školního hřiště dosáhly částky 20 148 000,- Kč. Nové víceúčelové 
hřiště bude sloužit jako sportovní areál pro ZŠ Svisle a veřejnost. 

Hřiště tvoří moderní tartanový povrch 200metrového běžeckého oválu, 
víceúčelové hřiště uvnitř oválu je určeno pro malou kopanou, házenou, volejbal, 
nohejbal, florbal, tenis či basketbal. Realizace projektu zahrnovala dále 
oplocení a odvodnění, rekonstrukci stávající příjezdové komunikace a vytvoření 
6 park. míst vč. 1 místa pro tělesně postižené, dále rekonstrukci stávajících 
chodníků, výstavbu skladu pomůcek, správce a sociální zařízení.  

V listopadu 2008 bylo otevřeno nově rekonstruované hřiště při ZŠ Želatovská 
(již dříve byla rekonstruována hřiště při ZŠ Trávník, ZŠ Velká Dlážka). 
 

3.3.3.2 Vybudovat přírodní areál sportu a zdraví s využitím přerovských lagun 
 Zúčastněné subjekty:  Magistrát města Přerova 
 Odbor rozvoje, Odbor životního prostředí 
 Termín:  2013 
  

Na podzim roku 2008 došlo k odbahnění Velké laguny speciálním plovoucím 
sacím bagrem. Odbahnění trvalo zhruba šest týdnů. Vrstva bahna na dně laguny 
před vyčištěním dosahovala až 90 centimetrů. Celkové náklady na realizaci této 
etapy regenerace činily 3,5 milionů korun. Na tuto investici byla získána dotace 
z Ministerstva financí ve výši 2,7 milionů korun. 
 

3.3.3.3 Dokončení regenerace parku Michalov 
 Zúčastněné subjekty:  Magistrát města Přerova 
 Odbor rozvoje, Odbor životního prostředí 
 Termín:  2010 
  

Kromě zajištění pěstevních opatření (odbor živ. prostředí) byly zpracovány 
podklady pro realizaci rekonstrukce skleníků a vybudování jezírka (bývalé 
alpinum) v roce 2009 (pracovní skupina, odbor rozvoje). 
 

3.3.3.4 Výstavba víceúčelové haly 
 Zúčastněné subjekty:  Magistrát města Přerova 
 Odbor školství, Odbor rozvoje, Odbor majetku, Odbor právní 
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 Termín:  2013 
  

Věc je v řešení. Zatím nebyla určena lokalita pro umístění haly. V loňském roce 
nechal odbor rozvoje zpracovat odbornou technickou pomoc „Využití 
víceúčelové haly v areálu Výstaviště Přerov pro městskou sportovní halu“ 
(06/2008). Odkoupení výstavní haly městem nebylo realizováno. 
 

3.3.3.5 Další etapa regenerace zámku 
 Zúčastněné subjekty:  Magistrát města Přerova 
 Odbor životního prostředí, Odbor rozvoje  
 Termín:  2013 
  

V roce 2008 se pokračovalo v regeneraci přerovského zámku další etapou, která 
zahrnovala stavební úpravu nádvoří, průjezdu a mostu. Tyto úpravy si vyžádaly 
celkové náklady ve výši 6,9 mil. Kč, z toho státní dotace činila 4,3 mil. Kč. 
 

3.3.3.6 Stavba in-line parku 
 Zúčastněné subjekty:  Magistrát města Přerova 
 Odbor rozvoje, Odbor majetku 
 Termín:  2013 
  

Rada města Přerova schválila usnesením č. 790/25/7/2008 G-2 uzavření 
smlouvy o výpůjčce na část pozemku p. č. 2638/1 o výměře cca 4.000 m² a 
pozemky p.č. 2638/2 a 2638/3, vše v k.ú. Přerov (pozemky v blízkosti Tenisové 
a sportovní haly společnosti PRECOLOR a.s. a řadových garáží v ul. 
Dvořákova) mezi statutárním městem Přerov a Ing. Vladimírem Sedláčkem a 
Ing. Bohumírem Sedláčkem na dobu 20 let. Účelem výpůjčky je vybudování 
sportovního areálu. 
Usnesením č. 1105/32/6/2008 schválila Rada města Přerova udělení souhlasu 
k přenechání výše zmíněných pozemků k bezplatnému užívání společnosti 
Areál pohody a sportu o.p.s. Společnost má zpracovanou projektovou 
dokumentaci, která počítá mj. i s výstavbou dráhy pro kolečkové brusle. Na tuto 
stavbu je vydáno územní rozhodnutí Spol. Areál pohody a sportu, o.p.s.  
zažádala o dotaci ze strukturálních fondů v rámci Regionálního operačního 
programu, dotace jim však nebyla přidělena. V letošním roce o ni znovu 
zažádají. 
 

3.3.3.7 Modernizace plaveckého areálu 
 Zúčastněné subjekty:  Magistrát města Přerova 
 Odbor rozvoje 
 Termín:  zatím není stanoven 
  

V květnu loňského roku se stala novým provozovatelem plaveckého areálu (i 
zimního stadionu) spol. Teplo Přerov, a.s. Začal s rekonstrukcí bazénu dle 
zpracované studie.  
Po výměně písku na volejbalovém hřišti bylo na venkovním bazéně 
(Brabansko) realizováno následující: 

- úprava vstupu s instalací nových turniketů (nový pokladní a 
vstupenkový systém), 

- instalace nového kamerového systému, 
- rekonstrukce restaurace . 
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Na krytém bazéně proběhly: 
- instalace turniketů (nový pokladní a vstupenkový systém), 
- rekonstrukce stávajících šaten, 
- instalace nové technologie dětského bazénu, 
- realizace nové výměníkové stanice (pára – voda), 
- nový kamerový a zabezpečovací systém, 
- rekonstrukce sprch. 

 
3.3.3.8 Výměna vzduchotechniky a sedadel v Kině Hvězda 
 Zúčastněné subjekty:  Magistrát města Přerova 
 Odbor rozvoje 
 Termín:  2007-2008 
  

SPLNĚNO v roce 2007 
 

3.3.3.9 Revitalizace sportovního areálu na Přerovské rokli 
 Zúčastněné subjekty:  Magistrát města Přerova, Autoklub Přerov 
 Odbor rozvoje, Odbor majetku, Odbor životního prostředí 
 Termín:  průběžně 
  

Investor Autoklub Přerov nechal zpracovat investiční záměr na revitalizaci 
sportovního areálu na Přerovské rokli. Celkové náklady jsou předpokládány 
v částce 4,5 mil. Kč, z toho Autoklub Přerov obdržel státní dotaci ve výši 4 mil. 
Kč. Dotace pokryla nákup elektrocentrály na zajištění elektrické energie v době 
závodů (daleko vyšší spotřeba), což byla finančně nejnáročnější akce 
realizována v loňském roce.  
 
Dále proběhla realizace: 

- zpevnění povrchu v prostoru okolo věže rozhodčích, 
- terénních úprav závodních tratí poničených půdní erozí a přívalovými 

dešti, 
- rekonstrukce sociálního zařízení, 
- zamykatelných bran na přístupových cestách na závodní dráhu, 
- bylo zakoupeno mobilní oplocení, které se instaluje pouze u větších 

závodů. 
 

Odbor majetku  provedl zpevnění hlavní příjezdové komunikace k areálu 
Přerovské rokle, vč. jejího napojení na silnici vedoucí okolo závodiště, ve výši 
celkových nákladů 400 000,- Kč. 
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PRŮŘEZOVÁ PRIORITA: ŘÍZENÍ A PREZENTACE M ĚSTA PŘEROVA  
 
 
Opatření P.1.1 Prezentace města 
 
P.1.1.1 Zpracování marketingové strategie 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Odbor rozvoje 
 Termín:  2007-2008 
  

Splněno – „Strategie cestovního ruchu Přerovska na období 2007 – 2013“ byla 
zpracována v roce 2007. 
 

P.1.1.2 Prezentace města jako vhodného místa k podnikání 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova, Hospodářská komora 
 Odbor rozvoje 
 Termín:  průběžně 
  

Ve dnech 22.-26.4.2008 se statutární město Přerov zúčastnilo mezinárodního 
veletrhu investic, financí, realit a technologií pro města a obce Urbis Invest 
2008 v Brně v rámci společné expozice s Olomouckým krajem. 
 
V loňském roce se statutární město Přerov poprvé zúčastnilo mezinárodního 
veletrhu Real Vienna v rámci společné expozice s Olomouckým krajem (27. – 
29.5.2008). Pořádala jej rakouská veletržní správa Reed Exhibitions Messe 
Wien, která je v České republice zastoupena agenturou Progres Partners 
Advertising. Tento veletrh, zaměřený na nemovitosti a podnikání, je ideálním 
kontaktním místem, prostorem pro prezentaci a setkání odborné veřejnosti 
zabývající se investicemi, nemovitostmi a přeshraničními projekty. Jeho 
organizátoři se rozhodli vytvořit ve středovýchodní a jihovýchodní Evropě 
mezinárodní platformu pro podnikání a obchod s nemovitostmi. Své projekty 
zde nabízely developerské společnosti a realitní kanceláře společně se zástupci 
regionů, obcí a průmyslových zón. Aktivní účast města Přerova na veletrhu 
představuje nejen zviditelnění rozvojových lokalit, ale i města samotného. 
 
Ve dnech 6.-8.11.2008 se v Olomouci konala krajská přehlídka investičních 
příležitostí, prezentace měst a obcí Olomouckého kraje Region Invest. Tato 
přehlídka je součástí doprovodného programu veletrhu STAVOTECH – 
Moderní dům Olomouc. RegionInvest se uskutečňuje pod záštitou hejtmana 
Olomouckého kraje. Město Přerov se pravidelně zúčastňuje veletrhu ve 
společné expozici Olomouckého kraje od roku 2006 (spolu s dalšími městy 
Olomouc, Litovel, Prostějov a Šternberk).  
 

P.1.1.3 Marketing cestovního ruchu 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Odbor rozvoje, Kancelář primátora 
 Termín:  průběžně 
  

Průběžně plněno – spolupráce Kanceláře primátora s Odborem rozvoje 
(zpracována studie), spolupráce s komisí cest. ruchu, prezentace města, 
realizace propagačních tiskovin a předmětů. 
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P.1.1.4 Vyhledávání a spolupráce s novými i stávajícími pořadateli společensko-

kulturně-sportovních akcí a společná prezentace 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova, Služby města Přerova 
 Kancelář primátora 
 Termín:  průběžně 
  

Průběžně částečně plněno – v současné době se jedná více o spolupráci a 
vzájemnou prezentaci, než vyhledávání (velké množství subjektů se na 
představitele města a magistrátu obrací se žádostí o spolupráci samo). 
Zařazování a prezentace v programech akcí zpracovávaných a aktualizovaných 
MIC. 

 
 
Opatření P.1.2 Zvyšování absorpční kapacity prostředků z veřejných rozpočtů 
 
P.1.2.1 Vyhledávání dotačních titulů vhodných pro spolufinancování aktivit města 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Odbor rozvoje 
 Termín:  průběžně 
  

Oddělení projektového manažera Odboru rozvoje aktivně vyhledává možnosti a 
zdroje využití sdruženého financování investičních akcí města. V loňském roce 
zpracovalo a podalo celkem 36 žádostí o dotace vč. investičních záměrů na 
dotace ze státního rozpočtu v celkové výši 315.831.546,- Kč (přislíbená výše 
spolufinancování ke konci roku 2008 činila 154.942.926,- Kč): 

- 14 žádostí o spolufinancování z operačních programů EU (8 podpořeno) 
- 13 žádostí o spolufinancování z národních programů (6 podpořeno) 
- 8 žádostí o spolufinancování z krajského rozpočtu (0 podpořeno) 
- 1 žádost o spolufinancování z prostředků nadací (0 podpořeno) 

 
P.1.2.2 Zajištění vzdělávání zaměstnanců v oblasti projektového řízení 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova, vzdělávací organizace 
 Kancelář tajemníka 
 Termín:  průběžně 
  

Plnění probíhá průběžně, dle aktuální nabídky jsou realizovány odborné 
semináře přes metodické vedení Krajského úřadu Olomouckého kraje. 

Stávající stav zůstává nezměněn. 
 

P.1.2.3 Spolupráce města na rozvoji venkova ve spádovém území města 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova, obce, NNO 
 Odbor rozvoje 
 Termín:  průběžně 
  

Program obnovy venkova (POV) je programem, který je zaměřen na trvale 
udržitelný rozvoj venkova. POV zásadně předpokládá participaci obyvatel 
venkova, občanských spolků a sdružení při obnově své obce v souladu s 
místními tradicemi. Je zaměřen zejména na hospodářský rozvoj obcí, regionů, 
svazků obcí, stavební obnovu hospodářských objektů, obnovu a výstavbu 
občanské vybavenosti, technické infrastruktury či na péči o krajinu. 
Do správy statutárního  města Přerova spadá 58 obcí. Od roku 2004 je POV 
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realizován na základě Dohody o vzájemné spolupráci mezi Olomouckým 
krajem a obcí s rozšířenou působností o zajišťování Programu obnovy 
venkova/dle zákona 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje. Tato dohoda 
je uzavírána vždy na daný rok. 
V  roce 2008 bylo mezi obce Olomouckého kraje rozděleno 45 mil. Kč v rámci 
3 následujících dotačních titulů: 

• 1 – Podpora budování a obnovy dopravní infrastruktury  (místních 
komunikací) a obecní infrastruktury 

• 2 -  Podpora kulturního dědictví venkova 
• 3 – Podpora volnočasových aktivit  

V roce 2008 bylo na ORP Přerov podáno 37 žádostí o dotaci z POV na rok 
2008, z toho bylo uspokojeno v rámci dvou dotačních titulů 18 žadatelů. 
 
O vyhlášení POV 2009 rozhodlo zastupitelstvo Olomouckého kraje na svém 
zasedání dne 17.12.2008. V termínem podání žádostí o dotaci (23.1.2009 – 
27.2.2009) bylo na ORP Přerov doručeno celkem 43 žádostí rozložených ve 3 
oblastech podpory: 

• 1 - Podpora budování a obnovy infrastruktury obce 
• 2 - Podpora venkovského společenstva 
• 3 - Podpora zpracování územně plánovací dokumentace 

Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválí poskytnutí příspěvků z POV v dubnu 
2009. 

 
 
Opatření P.1.3 Kvalitní řízení veřejné správy města 
 
P.1.3.1 Zvyšování kvality řízení ve veřejné správě a samosprávě města 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova, vzdělávací organizace 
 Kancelář tajemníka 
 Termín:  průběžně 
  

Plnění: Magistrát města Přerova je účastníkem níže uvedených projektů 
(modelů): 
 
Benchmarking  = je metodou trvalého zlepšování, která porovnává a analyzuje 
procesy nebo služby za účelem zjistit nejlepší postupy, s nimiž se pak 
organizace srovnává s ostatními organizacemi a aplikuje je do vlastní 
organizace (např. dobré praxe úřadů). 

• Tato metoda je zavedena na magistrátu od roku 2003.  
• Tato metoda je v rámci České republiky koordinována Vzdělávacím 

centrem pro veřejnou správu ČR, o.p.s. 
• Každoročně dochází k aktualizaci dat. 
 

CAF - Common Assessment Framework (společný hodnotící rámec) 
 = zlepšování organizace pomocí sebehodnocení 

• Tato metoda je aplikována na magistrátu od roku 2005, a to na základě 
Dohody o spolupráci „Projektu národní politiky podpory jakosti 2005 – 
implementace modelu CAF do organizací územní veřejné správy v ČR“. 
Podmínkou pro bezplatné zapojení magistrátu do projektu je výslovný 
závazek vedení úřadu, že model CAF bude na dané organizaci aplikován 
v následujících třech letech.   
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• Tento model je v rámci České republiky koordinován Českou 
společností pro jakost Praha 

• Magistrát prochází již čtvrtým rokem vlastním sebehodnocením. 
Výsledkem je analýza, vyhodnocení plnění a sestavení plánu zlepšování 
na další období. 

 
Implementace systému kvality řízení v podmínkách městských úřadů 
v Olomouckém kraji 

• Jedná se o konkrétní realizaci a uplatňování modelu CAF na základě 
srovnávání a výměny zkušeností mezi uvedenými úřady. 

• Dohoda o spolupráci mezi spol. EDUKOL s.r.o. a Městem Přerovem 
byla uzavřena na období od 3. 4. 2006 do 31. 7. 2008. 

• EDUKOL je příjemcem finanční dotace v rámci operačního programu 
Rozvoj lidských zdrojů. 

• Do tohoto projektu je zapojeno 6 úřadů (Přerov, Prostějov, Šumperk, 
Hranice, Konice, Šternberk). 

• Součástí tohoto projektu je zpracování a navržení modelu vzdělávání 
manažerů kvality. Základní dovednosti manažera kvality (týmové 
dovednosti, vyjednávání a řízení změn) zpracovaly za MMPr: Mgr. 
Dučáková, Mgr. Vičanová, Ing. Novotná a Ing. Škubalová. 

• V rámci tohoto projektu: 
a) Byla zorganizována studijní cesta (červen 2007) do institucí států UE, 

které užívají model CAF. 
b) Ve dnech 26. – 29. 11. 2007 bylo provedeno šetření spokojenosti 

občanů, jehož garantem byla UP v Olomouci, Filozofická fakulta – Mgr. 
Dan Ryšavý, PhD. 
• Dne 3. 12. 2007 obdržel primátor města informaci od Dr. Martina 

Štainera, jednatele společnosti EDUKOL s.r.o., o prezentaci 
Statutárního města Přerova na evropské úrovni v rámci třetího 
evropského setkání uživatelů modelu CAF, která se konala v listopadu 
2007 v Lisabonu – společnost EDUKOL byla vybrána s naším 
společným projektem jako jediný úspěšný reprezentant ČR.  

Tento projekt byl ukončen v roce 2008. 
 
Vzdělávání a podpora profesního a osobnostního rozvoje pracovníků 
městský úřadů – podpora zlepšování kvality služeb občanům 

• Účastníci projektu: MěÚ Luhačovice, Magistrát města Přerova, MěÚ 
Letovice, MěÚ Blansko, MěÚ Kyjov, MěÚ Kojetín, MěÚ Hranice a 
MěÚ Prostějov. 

• Tímto projektem získal MMPr finanční podporu z rozpočtu ČR a ESF 
ve výši 1 426 000,- Kč. Projekt zpracovaly Mgr. Dučáková a Mgr. 
Vičanová. 

• Doba realizace projektu (vzdělávání) únor 2007 až duben 2008. 
• Cíl projektu = zvyšovat kvalitu práce a služeb úřadu, zlepšovat image 

instituce veřejné správy a zlepšovat vztahy úřadů a úředníků s veřejností 
• Tohoto projektu se za MMPr účastní – personalisté a vedoucí úřadu, 

vedoucí pracovníci odborů a oddělení a pracovníci, kteří jsou 
v bezprostředním kontaktu s klientem 

Tento projekt byl ukončen v roce 2008. 
 
Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje 
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• Jedná se o projekt realizovaný Olomouckým krajem s finanční podporou 
EU, zaměřený na budování partnerství v kraji, posílení schopnosti 
využívání evropských dotačních titulů a na přípravu regionu pro příští 
programovací období EU 2007-2013. 

• Smlouva o partnerství a spolupráci byla uzavřena dne 30. 5. 2005, na 
dobu určitou do 30. 6. 2007 (usnesení Rady č. 1667/53/3), prodlouženo 
do 31. 12. 2007 (usnesení Rady č. 687/22/8/2007). 

• Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství a spolupráci byl uzavřen dne 30. 
5. 2005 (usnesení Rady č. 1667/53/3) – zřízení pozice 
EUROMANAŽERA (Ing. Martina Jemelková – odbor rozvoje) – tato 
pozice skončila k 31.12.2007. 

• Dodatek č. 2 ke Smlouvě o partnerství a spolupráci byl uzavřen dne 1. 4. 
2006 (usnesení Rady č. 1983/65/6/2006) – zřízení pozice  REFERENTA  
KVALITY (Mgr. Vlasta Vičanová – Kancelář tajemníka). 

Tento projekt byl ukončen v roce 2008. 
 

Projekt výměnných stáží zaměstnanců statutárního města Přerova a Městského 
úřadu Bardějov: 

• uzavřen dne 22. 8. 2008 na období dvou let 
• účel – získání nových poznatků práce v samosprávě a jejich využitelnost 

v praxi 
 
V roce 2008 nezískal Magistrát města Přerova žádné nové ceny v oblasti 
kvalitního řízení veřejné správy města.  
 
Na základě výše uvedených projektů (modelů) se vedení města v uplynulých 
letech rozhodlo zařadit mezi své strategické cíle stálé zlepšování vlastního 
systému řízení. Záměrem vedení města je efektivně zvyšovat kvalitu vztahů 
magistrátu s občany města a obcí správního obvodu a zároveň zvyšovat kvalitu 
poskytovaných služeb. 
V souladu s těmito záměry se  Statutární město Přerov chce přihlásit k získání 
certifikace systému řízení kvality ISO 9001, která je nejen krokem k procesním 
analýzám v rámci magistrátu, ale je i současně dalším krokem k získání dotací 
z fondů EU. 
 
Procesní analýza Magistrátu města Přerova: 

• smlouva uzavřena dne 23. 1. 2008, ukončena dne 31. 5. 2008 
• zlepšování systému řízení organizace 

 
 

P.1.3.2 Koncepce udržitelného rozvoje veřejných služeb 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova, městem zřizované organizace, 

NNO 
  Odbor  finanční 
 Termín:  2008 
  

Zastupitelstvo města Přerova na svém zasedání ve dnech 18. – 19. 6. 2007 
schválilo záměr restrukturalizace některých příspěvkových organizací 
statutárního města Přerova. Jednalo se o Sociální služby města Přerova (SSMP), 
Ústav sociální péče – Denní pobyt pro mentálně postižené (ÚSP-DP), Městské 
jesle (MJ), Služby města Přerova (SMP), Technické služby města (TSMP)  
a Městkou knihovnu v Přerově (MěK). Na tomto zasedání Zastupitelstvo města 
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zřídilo výbor pro restrukturalizaci p říspěvkových organizací statutárního 
města Přerova. Členy výboru se stali zástupci všech politických stran a 
uskupení zastoupených v Zastupitelstvu města (tedy členové ČSSD, ODS, 
KSČM, KDU-ČSL, SpP). 
  
V roce 2008 se výbor sešel celkem 10x. Výbor na svých jednání řešil 
restrukturalizaci příspěvkových organizací mimo školských zařízení. Své 
návrhy předkládal ke schválení Zastupitelstvu města Přerova. Ke dni 30. 6. 
2008 byla  zrušena příspěvková organizace Technické služby města 
Přerova a její činnost převzala od 1. 7. 2008 nově vzniklá společnost s ručením 
omezeným Technické služby města Přerova s.r.o. (dále jen TSMP s.r.o.). 
Některé činnosti příspěvkové organizace Služby města Přerova, konkrétně 
středisko plavecký areál a zimní stadion se všemi  doplňkovými činnostmi, 
přešly od 1. 5. 2008 pod obchodní společnost Teplo Přerov a.s., Tržiště a 
parkoviště, která SMP provozovaly, byly převedeny od 1. 7. 2008 pod novou 
společnost TSMP s.r.o. Doprava SMP byla od 1. 1. 2009 převedena pod 
příspěvkovou organizaci Zařízení školního stravování, Kratochvílova 30, 
Přerov, Laguna a skatepark pod TSMP s.r.o. Městská knihovna v Přerově 
zůstává zachována jako samostatná příspěvková organizace. Ústav sociální péče 
– denní pobyt pro mentálně postižené a Městské jesle  byly k 1. 1. 2009 
sloučeny do stávající příspěvkové organizace Sociální služby města Přerova.  
V současné době se Výbor pro restrukturalizaci příspěvkových organizací 
zabývá další možnou restrukturalizací organizace SMP.  
 

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

NNO 
 Odbor rozvoje, Kancelář primátora 
 Termín:  průběžně 
  

Dne 13.3.2008 se uskutečnila ve školním klubu ZŠ J.A.Komenského 
v Předmostí veřejná projednání záměru na vybudování areálu „Mamutov“  
v Přerově-Předmostí. Průběžně jsou projednávány s veřejností  realizace 
jednotlivých etap Regenerace panelového sídliště Předmostí. 
Další veřejné jednání s občany  se konalo 17.3.2008 v Městském domě, jehož 
tématem se stalo naplňování strategického plánu města Přerova a aktuální 
otázky rozvoje města. Zúčastnilo se jej přibližně 7 desítek občanů. 
V rámci  zasedání Zastupitelstva města Přerova proběhla prezentace projektu 
Regenerace západní strany  náměstí TGM a dále byly organizovány semináře 
zastupitelům a členům některých komisí Rady města (Územní energetická 
koncepce, Strategie rozvoje cestovního ruchu Přerovska na období 2007 – 2013, 
Návrh dispozičního uspořádání předpolí Tyršova mostu, vč. mikrosimulace 
dopravního proudu a pohybu pěších na mostě, Architektonické řešení nového 
Tyršova mostu a  Jižního předpolí).  

Ze strany Kanceláře primátora průběžně plněno - spolupráce s komisemi pro 
místní části a osadním výborem, spolupráce s komisemi rady a výbory, veřejná 
shromáždění, veřejná projednávání, informovanost občanů. V roce 2008 došlo 
ke zřízení osadního výboru v Popovicích a Čekyni (v Čekyni v současné době 
probíhají kroky k jeho personálnímu zajištění), počátkem roku 2009 byl zřízen 
osadní výbor v Žeravicích (příprava a postupné kroky byly realizovány již 
v roce 2008). Spolupráce s jinými odbory při organizaci veřejných jednání 
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s občany.   

P.1.3.4 Zavádění E-governmentu do správy města 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Kancelář tajemníka 
 Termín:  průběžně 
  

Strategie implementance eGovernmentu (dále jen eGOV) v území: 
• zavádí MV ČR 
• realizace zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 

konverzi dokumentů – řeší elektronické úkony, informační systém 
datových schránek, autorizovanou konverzi dokumentů, účinnost od 1. 
7. 2009 

• etapy zavedení eGOV z pohledu výzev pro předkládání projektů 
 

CzechPoint – od 2.1.2008 je v provozu na MMPr v budově Bratrská 34 
(přízemí, kancelář č. 12) kontaktní místo Czech pointu. Czech point je místo 
komunikace občanů s informačním systémem veřejné správy. Je to zkratka pro 
ČEský POdací Informační Národní Terminál. Občané zde mohou získat 
ověřené výpisy ze 3 centrálních registrů – z katastru nemovitostí, obchodního 
rejstříku, živnostenského rejstříku a výpis z rejstříku trestů může být vydán 
pouze k osobě žadatele.  
Vyvolávací zařízení a elektronická podpora obsluhy občana pro pracoviště 
správního odboru na Bratrská 34 byly úspěšně spuštěny (v obdobném rozsahu 
jako na budově EMOS) a jsou určeny pro podporu obsluhy občana na pracovišti 
CzechPoint a evidence obyvatel.  
Inteligentní formulá ře pro podporu obsluhy občana se používají na odboru 
zemědělství .  
Inflex – systém pro zpracování materiálů pro RM a ZM . Aplikace pro 
elektronickou podporu jednání orgánů se začala používat v lednu 2008. 
Redakční systém pro tvorbu WWW stránek. Na podzim loňského roku byly 
spuštěny nové webové stránky statutárního města Přerova vytvořené firmou R-
INCON, které se umístily na 1. místě v soutěži Zlatý erb Olomouckého kraje 
a na 4. místě v celostátním finále této soutěže. 
 

P.1.3.5 Decentralizace správy města 
 Zúčastněné subjekty: Statutární město Přerov 
 Odbor právní, Kancelář primátora, Kancelář tajemníka, Odbor rozvoje 
 Termín:  průběžně 
  

Částečně průběžně plněno – spolupráce s komisemi, příprava materiálů ke 
zřízení osadních výborů (viz P 1.3.3). 
 

P.1.3.6 Podpora rozvoje spádového území města 
 Zúčastněné subjekty: Statutární město Přerov, okolní obce 
 Odbor rozvoje 
 Termín:  průběžně 
  

Statutární město Přerov po dohodě s obcí Želatovice prodlouží cyklostezku 
č. 103 podle „Návrhu sítě cyklistických tras a cyklostezek v Přerově“ v ul. 
Želatovská po hranici k.ú. Přerov, kde bude napojena na cyklostezku č. 17 
Želatovice – Přerov podle „Studie vedení cyklostezek a cyklotras mikroregionu 
Moštěnka“.  
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V současné době je zpracována projektová dokumentace pro územní rozhodnutí 
na stavbu cyklostezky v ul. Želatovská, řeší se vztahy k dotčeným pozemkům. 
 

P.1.3.7 Členství města Přerova v mezinárodních, evropských a národních organizacích 
 Zúčastněné subjekty: Statutární město Přerov 
 Odbor rozvoje, Kancelář primátora 
 Termín:  průběžně 
 - Smlouva o partnerství mezi statutárním městem Přerovem a polským městem 

Kędzierzyn-Koźle 

- další spolupráce s městy -  Děčín, Bardějov (Slovenská rep.), Cuijk 
(Holandsko), Ivanofrankivsk (Ukrajina), a Ozimek (Polsko)  

- zapojení do operačního programu přeshraniční spolupráce. 

 
 
 
Opatření P.1.4 Využití PPP 
 
P.1.4.1 Vyhodnocování plánovaných investic města z hlediska možného využití PPP 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Odbor rozvoje 
 Termín:  průběžně 
  

V roce 2007 byly osloveny firmy ve výběrovém řízení ke zpracování "Studie 
uplatnění principu veřejného a soukromého partnerství v řízení magistrátu 
města Přerova". Studie nebyla zpracována, nebyl nalezen vhodný projekt pro 
uplatnění principu PPP. 

Stávající stav zůstává nezměněn. 
 

P.1.4.2 Vyhledávání potenciálních investorů pro realizaci projektů města formou PPP 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Odbor rozvoje 
 Termín:  průběžně 
  

Potenciální investoři prozatím nenalezeni. 
 

P.1.4.3 Zajištění vzdělávání zaměstnanců Magistrátu v metodách využívání PPP 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova, vzdělávací organizace 
 Kancelář tajemníka, Odbor rozvoje 
 Termín:  průběžně 
  

Postupně naplňováno dle aktuální nabídky, neboť se jedná o zcela novou 
záležitost. 

Stávající stav zůstává nezměněn. 
 

 
Zpracovala: Ing. Herzogová 
Poslední úpravy: 18.5.2009 
 
 


