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AKČNÍ  PLÁN  ROZVOJE  CESTOVNÍHO  
RUCHU  TURISTICKÉ  LOKALITY   

PŘEROVSKO  NA  OBDOBÍ  2007 – 2010 
 
 

Seznam aktivit : 
 
1. Institucionalizovat řízení cestovního ruchu v turistické lokalitě Přerovsko 
2. Vytvořit odbornou pracovní skupinu pro cestovní ruch 
3. Jednotné značení „turistické informační centrum“ pro IC v Přerově 
4. Realizovat "Program regenerace a rozvoje přerovských lagun", rozvoj areálu ORNIS a 

parku Michalov 
5. Zohlednit potřebu budování stezek pro in-line bruslení, cyklostezek a stezek pro pěší 
6. Vytvořit koncepční materiál v oblasti kultury 
7. Realizovat další etapy projektu „Předmostím až do pravěku" 
8. Založit mikroregion Přerovsko 
9. Zpracování marketingového plánu cestovního ruchu 
10. Modernizace plaveckého areálu 
11. Zpracovat koncepci rozvoje areálu Přerovské rokle 
12. Vytvořit program podpory zpřístupnění historických, církevních a technických objektů na 

území města Přerova 
13. Zřídit průvodcovskou službu ve městě 
14. Vytvořit plán rozvoje kongresové a incentivní turistiky (KIT) v Přerově 
15. Zpracovat program rozvoje CR v místních částech Penčice, Čekyně, Žeravice, Vinary, 

Popovice a Lhotka 
16. Vytvořit partnerství pro rozvoj a využití multifunkční haly v areálu Výstaviště 
17. Jednotný orientační a informační systém 
18. Motivace podnikatelů k provozování předzahrádek 
19. Vytvoření galerie přerovských umělců na Přerovském zámku 
20. Oživení břehů řeky Bečvy 
21. Vybudovat víceúčelovou halu 
22. Zřídit technické muzeum 
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1. Institucionalizovat řízení cestovního ruchu v turistické 
lokalit ě Přerovsko 
Zajistit vznik pracoviště cestovního ruchu v rozsahu 2 pracovních míst, zodpovědné za 

management cestovního ruchu (organizaci a řízení cestovního ruchu). Kancelář primátora, 
odpovědný za realizaci tohoto opatření, zajistí zpracování pracovní náplně jednotlivým 
pracovníkům, základní proškolení v oblasti cestovního ruchu a informuje všechny ostatní 
relevantní subjekty a instituce na území turistické lokality Přerovsko o institucionalizaci 
managementu cestovního ruchu. 
 
- garant: Kancelář primátora 
- partneři: Kulturní a informační služby 
- časový rámec: do 4. čtvrtletí 2010 
- finanční rámec: 0,80 mil. Kč 

 
Ke dni 1. 12. 2008 bylo na Kanceláři primátora v rámci oddělení sekretariátů, petic a 
stížností zřízeno pracoviště cestovního ruchu o jednom pracovním místě, které bylo na 
základě výběrového řízení obsazeno. Náplní práce tohoto pracovníka je organizace a 
řízení cestovního ruchu turistické lokality Přerovsko, tedy spolupráce s dalšími 
relevantními subjekty na plnění aktivit spojených s cestovním ruchem. Z tohoto důvodu 
dochází k postupnému naplňování stanovených úkolů vzešlých z Akčního plánu. V rámci 
implementace výsledků procesní analýzy iniciovat doplnění pracoviště CR o dalšího 
pracovníka. 

 

2. Vytvo řit odbornou pracovní skupinu pro cestovní ruch 
(OPS) 
Vznik odborné pracovní skupiny Magistrátu města Přerova ( dále jen – OPS) s účastí 

všech relevantních subjektů CR na území turistické lokality Přerovsko. Koordinátorem 
pracovní skupiny bude stávající Komise Rady města Přerova pro cestovní ruch, kulturu a 
kulturní památky (dále jen – Komise CR). Pracovní skupina zajistí realizaci strategie 
cestovního ruchu turistické lokality Přerovsko, její průběžnou aktualizaci a bude se podílet 
na přípravě projektů CR a legislativních iniciativ v rámci samosprávy. Skupina bude 
návazným subjektem na Střední Morava-Sdružení cestovního ruchu  a bude rovněž 
místním partnerem pro destinační management. 

 
-  garant: Komise pro CR 
-  partneři: Kancelář primátora 
-  časový rámec: 1. čtvrtletí 2008 
- finanční rámec:  / 
 
OPS byla vytvořena. Předsedou OPS je předseda Komise CR – Ing. Jakub Kulíšek. 
Členové OPS byli navrženi při jednání Komise CR. OPS tvoří stávající členové Komise, 
zástupci ubytovacích zařízení a služeb v cestovním ruchu, zástupce Střední Morava – 
Sdružení cestovního ruchu, ředitel Kulturních a informačních služeb města Přerova, 
zástupce Klubu českých turistů, zástupce vedení města. Tento bod AP je splněný. 
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3. Jednotné zna čení „turistické informa ční centrum“ pro IC 
v Přerově 
Požádat o přidělení jednotného značení „turistické informační centrum“ a tak se zařadit 

do sítě informačních center České republiky prostřednictvím agentury Czech Tourism. 
 
- garant: Kulturní a informační služby 
- partneři: Komise CR 
- časový rámec: 1. čtvrtletí 2008 
-  finanční rámec: / 

 
Tento bod AP je splněný. 

 

4. Realizovat "Program regenerace a rozvoje p řerovských 
lagun", rozvoj areálu ORNIS a parku Michalov 
V návaznosti na Strategický plán rozvoje statutárního města Přerova a jeho 

integrovaného akčního plánu připravit podklady pro žádost do strukturálních fondů EU. 
 

- garant: Odbor rozvoje 
- partneři: Odbor životního prostředí, Kulturní a informační služby, Odbor majetku 
- časový rámec: do konce roku 2010 
- finanční rámec: dle etap v programu 
 
V roce 2008 proběhlo odbahnění Velké laguny s náklady ve výši 3,5 mil. Kč, byla 
provedena úprava přístupových pláží. V roce 2009 bude na laguně umístěn „klikotoč“ a 
infokiosek v rámci projektu Citywalk. 
ORNIS v roce 2008 uvedl do provozu venkovní expozici ochrany ptactva a byl 
vybudován výukový amfiteátr. Rozvoj Střediska výchovy je podporován z prostředků 
města Přerova a Olomouckého kraje. 
Park Michalov prochází od roku 2000 regenerací, na úpravy bylo vynaloženo téměř 40 
mil. Kč. Také zde bude v roce 2009 umístěn infokiosek v rámci projektu Citywalk. V 
rámci regenerace budou dobudovány skleníky a buduje se jezírko. Další informace lze 
získat na následujících odkazech : 
 
Program regenerace 
http://www.mu-prerov.cz/cs/magistrat/informace-odboru-magistratu/odbor-rozvoje/koncepcni-a-

rozvojove-dokumenty/program-regenerace-a-rozvoje-mestske-casti-prerov-laguny.html 
 
Územní plán prostoru lagun 
http://www.mu-prerov.cz/cs/magistrat/informace-odboru-magistratu/odbor-rozvoje/uzemni-

planovani/uzemni-plan-mesta-prerova.html 
 

5. Zohlednit pot řebu budování stezek pro in-line bruslení, 
cyklostezek a stezek pro p ěší 
Pro potřeby rozvoje místní nabídky volnočasových aktivit provázat nabídku cyklostezek 

se stezkami pro in-line bruslení. Podporovat projekt na vybudování lanového centra, dráhy 
pro kolečkové brusle, pískového víceúčelového hřiště a zázemí pro tyto aktivity na parcele 
p.č. 2638/1, 2656/1, 2639/1 a 2639/2 v k.ú. Přerov subjektu Areál pohody a sportu o.p.s. 
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- garant: Odbor rozvoje, Kancelář primátora 
- časový rámec: do konce roku 2010 
-  finanční rámec: / 
 
V současné době mohou in-line bruslaři využívat již vybudovaných cyklostezek, nově 
budované cyklostezky jsou tvořeny kostkami, které nemají zkosené hrany nebo asfaltem. 
Radou města Přerova byla schválena výpůjčka pozemku v blízkosti tenisové a sportovní 
haly PRECOLOR. Účelem výpůjčky je vybudování sportovního areálu, kde se mj. počítá i 
s výstavbou dráhy pro in-line bruslení. Na úrovni budování cyklostezek se nyní řeší 
realizace vybudování, propagace a značení Cyklostezky Bečva. 
 

6. Vytvo řit koncep ční materiál v oblasti kultury 
Město Přerov jako hlavní aglomerace turistické lokality Přerovsko je přirozeným 

centrem kulturního života regionu. V rámci strategického přístupu k rozvoji turistického 
potenciálu zpracovat dlouhodobou koncepci v oblasti kultury, která specifikuje prioritní 
kulturní aktivity v regionu, plán rozvoje kulturních zařízení a celkové řízení kulturních 
akcí lokality. 

 
- garant: Kulturní a informační služby 
- partneři: Kancelář primátora, Komise CR, OPS, Olomoucký kraj 
- zdroje: rozpočet města 
- časový rámec: do konce r. 2010 
-  finanční rámec: 0,10 mil. Kč 
 
Každoročně je vytvořen Městským informačním centrem přehled kulturních, 
společenských a sportovních akcí v regionu. Organizátory těchto akcí jsou spolky 
působícími ve městě, Kulturní a informační služby nebo samotné město Přerov. 
 
V současné době není vytvořen žádný dlouhodobý program rozvoje kulturních zařízení a 
kulturních akcí turistické lokality.  
Na vytvoření dlouhodobého koncepčního materiálu v oblasti kultury by se měly podílet 
osoby spojené s touto problematikou, tedy pracovníci organizací vytvářejících kulturní 
akce v přerovském regionu. 
Na vypracování bude osloven externí zpracovatel, který vytvoří celkovou koncepci 
rozvoje včetně vyhodnocení současné situace.  
 
Tento koncepční materiál by měl obsahovat: 
- analýzu současného stavu kulturních zařízení 
- analýzu nabídky kulturních akcí 
- analýzu návštěvnosti kulturních akcí 
- analýzu ceny za nabízené akce 
- vyhodnocení analýzy s následným plánem aktivit jednotlivých kulturních zařízení  
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7. Realizovat další etapy projektu "P ředmostím až do 
pravěku" 

- V rámci návrhové části strategie CR turistické lokality Přerovsko byla identifikována 
městská část Předmostí a její blízké okolí související s archeologickým nalezištěm 
jako místo s vysokým potenciálem pro rozvoj CR Přerovska. Městská část Předmostí 
se vzhledem k dominantní panelové výstavbě řadí mezi deprimované území s rizikem 
sociálně-patologických jevů a je žádoucí jeho další rozvoj úzce spojit s budováním 
turistické destinace Přerovsko – Mamutov. 

 
- garant: Odbor rozvoje, Odbor životního prostředí, Kancelář primátora, Kulturní a 

informační služby 
- partneři: pracovní skupina „Předmostím až do pravěku“, Komise CR 
- časový rámec: do konce r. 2010 
-  finanční rámec: / 
 
V předchozích letech byly realizovány tyto etapy: Malé školní muzeum (r. 1999), Školní 
naučná stezka (r. 2000), Socha mamutíka Toma (r. 2000), Památník lovců mamutů (r. 
2006), Naučná vlastivědná stezka Předmostím až do Pravěku (r. 2006), Infocentrum 
Předmostí (bylo otevřeno 3.10. 2009).  
Od roku 2008 zbývá realizovat : 

- Víceúčelový areál Mamutov  
� v roce 2008 byl veřejně projednán záměr  
� firmou Arch. Design je zpracována studie areálu Mamutov 
� do 15.10. 2009 byla dokončena dokumentace k ÚŘ  
� do 30.10. 2009 proběhla veřejná prezentace 

 

8. Založit mikroregion P řerovsko 
Pro potřeby užší spolupráce města Přerova a okolních obcí založit mikroregion 

Přerovsko. 
 

- garant: Kancelář primátora 
- partneři: obce v turistické lokalitě Přerovsko 
- zdroje: rozpočet města 
- časový rámec: do konce r. 2010 
- finanční rámec: 0,10 mil. Kč 
 
V okrese Přerov je vytvořeno celkem 10 mikroregionů, které fungují již několik let a dle 
webových stránek je jejich činnost i nadále aktivní. Jedná se o mikroregiony: Dolek, 
Hranicko, Lipensko, Moštěnka, Pobečví, Podlesí II., Rozvodí, Střední Haná, Záhoran, 
Záhoří-Helfštýn. Lze říci, že město Přerov je obklopeno ze všech stran svazky obcí a je 
otázkou, zda okolní obce budou mít zájem se zavazovat ke spolupráci v dalším svazku 
obcí. 
 
V roce 1999 bylo městským zastupitelstvem schváleno založení mikroregionu Přerov. 
Tento mikroregion byl založen za účelem využití předstupních programů SAPARD a 
PHARE. V současné době již nevykazuje žádnou činnost. 
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Založení mikroregionu je tedy věcí politické vůle představitelů města Přerova a okolních 
obcí. Určující je, zda je z jejich strany zájem o vytvoření mikroregionu.  
Pokud by došlo k dohodě mezi zástupci města Přerova a dalších spolupracujících obcí, 
musí zástupci jednotlivých obcí předložit návrh na vytvoření svazku a společně tento 
návrh projednat. Po projednání s okolními obcemi popřípadě zvolit jinou formu sdružení. 
 
Obce sousedících mikroregionů: 

Moštěnka: Beňov, Bezuchov, Bochoř, Čechy, Dobrčice, Domažlice, Dřevohostice, Líšná, 
Horní Moštěnice, Křtomil, Lipová, Nahošovice, Přestavlky, Radkova Lhota, Radkovy, 
Říkovice, Stará Ves, Turovice, Věžky, Vlkoš, Želatovice 
 
Dolek: Brodek u Přerova, Želechovice, Citov, Císařov, Kokory, Lhotka, Majetín, Nelešovice, 
Rokytnice 
 
Pobečví: Buk, Dolní Újezd, Grymov, Lazníčky, Lazníky, Prosenice, Radslavice, Sobíšky, 
Sušice, Tučín, Výkleky, Zábeštní Lhota 
 

9. Zpracování marketingového plánu cestovního ruchu  
V návaznosti na strategii CR turistické lokality Přerovsko zpracovat detailní 

marketingový plán CR, který specifikuje, které konkrétní destinační produkty mají být 
vytvořeny na území Přerovska a jakým způsobem mají být propagovány na lokální, 
krajské, národní a mezinárodní úrovni. 
 
-  garant: Kancelář primátora, Odbor rozvoje 
- partneři: Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu 
- zdroje: rozpočet města 
- časový rámec: 2. a 3. čtvrtletí 2008 
- finanční rámec: 0,25 mil. Kč 
 
Marketingový plán byl zpracován v prosinci 2008. Tento bod AP je splněný. 
 

10. Modernizace plaveckého areálu 
V návaznosti na Strategický plán rozvoje statutárního města Přerova a jeho 

integrovaného akčního plánu připravit podklady pro žádost do strukturálních fondů EU. 
 
- garant: Odbor rozvoje 
- partneři: Kulturní a informační služby 
- časový rámec: nebyl stanoven 
-   finanční rámec: / 
 
Plavecký areál přešel do správy společnosti Teplo a.s. a ve spolupráci byla zahájena 
rekonstrukce Plaveckého areálu. Tento bod je vypuštěn. 
 

11. Zpracovat koncepci rozvoje areálu P řerovské rokle 
Sportovní události související s provozem Přerovské rokle jsou z pohledu CR jedinou 
aktivitou sportovního charakteru na území turistické lokality Přerovsko s národním a 
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mezinárodním rozsahem. Město Přerov zajistí koncepčním dokumentem rozvoj areálu 
rokle a zařadí jej mezi hlavní priority v oblasti podpory sportovní infrastruktury na území 
města. K naplňování tohoto bodu pracovat a využít struktury OPS k projednávání 
jednotlivých dílčích aktivit.  

 
 
- garant: Odbor rozvoje 
- partneři: Autoklub Přerov, OPS 
- časový rámec: do konce r. 2010 
- finanční rámec: 50 tis. Kč 

 

12. Vytvo řit program podpory zp řístupn ění historických, 
církevních a technických objekt ů na území m ěsta 
Přerova 
Pro potřeby tvorby ucelené nabídky turistické destinace Přerovsko zajistit podporu 

objektů, které se tradičně řadí mezi hlavní turistické atrakce. 
 

- garant: Kancelář primátora 
- partneři: církev, NNO, podnikatelé, místní obyvatelstvo 
- časový rámec: do konce r. 2010 
-  finanční rámec: / 
 
V současné době jsou turistické objekty: Muzeum Komenského (Horní náměstí + zámek), 
Michalov, Předmostí – naleziště lovců mamutů, ORNIS přístupné návštěvníkům.  
Církevní památky, které se nachází na území města jsou následující: kostel sv. Vavřince, 
kostel sv. Cyrila a Metoděje (synagoga), Českobratrský evangelický kostel, kaple sv. Jiří, 
kostel sv. Michala, kostel sv. Máří Magdalény. Jejich přístup je možný, pokud se zde koná 
bohoslužba či koncert, jinak jsou turistům nepřístupné. Proto je třeba projednat tuto 
záležitost s příslušnými představiteli, zda mají zájem podílet se na zpřístupnění těchto 
památek.  
Děkan P. Hofírek navrhl možnost zpřístupnění kostelů přerovské farnosti, se kterým bude 
navázána spolupráce. Tato možnost je podmíněna finanční spoluúčastí města. Pracoviště 
cestovního ruchu v této věci bude jednat jak v rámci MMPr, tak i s děkanem p. Hofírkem.  
 
Na území města nejsou technické památky, které by byly vhodné pro zpřístupnění 
návštěvníkům města, ale nabízí se možnost vybudovat technické muzeum. 
 
Program podpory zpřístupnění výše zmíněných památek by měl nabízet plán 
zpřístupňování památek během roku. Jedním z řešení může být stanovení jedenkrát popř. i 
vícekrát do roka volného vstupu do všech výše zmíněných památek. Tento den může být 
nazván: Den přerovských památek. Jako vhodný termín se nabízí zpřístupnění v době 
Mezinárodního dne památek a sídel (18.4.). 
 
V dosavadní praxi je běžné, že církevní památky jsou po jednání se zástupci MMPr 
zpřístupňovány a propagovány např. při Dnech Evropského dědictví, Svatovavřineckých 
Hodech apod. 
Komise CR, OPS, Kancelář primátora ve spolupráci s KIS povedou v této souvislosti 
jednání s provozovateli památek, zda mají zájem na tomto programu spolupracovat. 
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13. Zřídit pr ůvodcovskou službu ve m ěstě 
Zařadit do standardní nabídky turistických služeb městského informačního centra 

průvodcovské služby i v cizích jazycích. Vytvořit k tomuto účelu propagační leták v 
několika jazykových mutacích. 
 
- garant: Kulturní a informační služby 
- časový rámec: 2. čtvrtletí 2008 
- finanční rámec: 50 tis. Kč 
 
Tato aktivita ve spolupráci magistrátu s KIS probíhá. Na podzim roku 2009 budou na 
základě projektu realizovaného MMPr společně se zástupci dalších českých a polských 
měst k dispozici v Městském informačním centru audioprůvodci v českém, anglickém, 
německém, a polském jazyce. Jedná se o projekt Citywalk v rámci česko-polské 
spolupráce, který za město řídí Magistrát města Přerova. MIC na požádání průvodcovskou 
službu zajišťuje. 

Tento bod AP je splněný. 
 

14. Vytvo řit plán rozvoje kongresové a incentivní turistiky 
(KIT) v Přerově 
Na základě návrhové části Strategie CR turistické lokality Přerovsko zpracovat 

samostatný plán pro oblast kongresové a incentivní turistiky. Rozpracovat potenciál města 
Přerova stát se městem tzv. druhé volby v oblasti KIT a navrhnout konkrétní opatření 
vedoucí k tomuto cíli. 

 
- garant: Odbor rozvoje, Kancelář primátora 
- partneři: podnikatelé, NNO 
- časový rámec: do konce r. 2010 
- finanční rámec:  50 tis. Kč 

 
Členy OPS jsou také zástupci hlavních ubytovatelů v Přerově, se kterými byla započata 
spolupráce na toto téma. Byli požádáni o podklady, podle kterých se bude dále 
postupovat. Zástupci ubytovacích zařízení v Přerově byli požádáni Kanceláří primátora o 
spolupráci při vytvoření propagačního materiálu Ubytování v Přerově. Na výzvu 
reagovalo 6 ubytovatelů (Hotel Jana, Hotel Fit, Hotel Na Jižní, Penzion U Slunce, Penzion 
Taverna a Hotel Zimní stadion), byl vytvořen propagační leták a dále byl v 
recepci každého ze šesti ubytovacích zařízení umístěn stojan Statutárního města Přerova s 
propagačními materiály pro návštěvníky Přerova. 

 

15. Zpracovat program rozvoje CR v místních částech 
Penčice, Čekyn ě, Žeravice, Vinary, Popovice a Lhotka 
Zpracovat samostatný program rozvoje CR městských částí Penčice a Čekyně s ohledem 

na turistický potenciál atraktivních lokalit. Tento program bude reflektovat specifika dané 
místní části. 

 
- garant: Kancelář primátora 
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- partneři: podnikatelé, neziskový sektor, církev, Střední Morava – Sdružení cestovního 
ruchu 

- zdroje: rozpočet města 
- časový rámec: do konce r. 2010 
- finanční rámec: 0,25 mil Kč 
 
V současnosti není zpracován žádný program, který by řešil otázku rozvoje CR ve výše 
zmíněných místních částech. V těchto místních částech města Přerova nebo v jejich 
blízkém okolí se nachází církevní památky (kostely, kaple), koupaliště, sportovní areál, 
Mamutík Tom, … 
Možným řešením rozvoje výše zmíněných místních částí může být vytvoření turistické 
trasy (pro pěší nebo pro cyklisty). U zajímavých objektů trasy vytvoření tabulek s krátkým 
popisem památky. Trasy budou propagovány v materiálech města, na webových stránkách 
města, apod. 
Pro realizaci zmíněné turistické trasy je nutné do rozpočtu na rok 2010 zařadit 0,25 mil Kč 
na zpracování rozvojového plánu, propagačních materiálů, vyznačení trasy a dalších 
nákladů spojených s tímto programem rozvoje. 

 
Zajímavé objekty: 
Penčice:  

- první písemná zmínka z r. 1141, 316 obyvatel, 137 domů, kostel sv. Petra a Pavla z let 
1673-1675 v pozdější úpravě sochy sv. Josefa Pěstouna z r. 1711, sv. Libora z r. 1736 
a sv. Jáchyma kolem r. 1750 (NKP) 

- koupaliště 
 
Čekyně: 

- zámku v Čekyni předcházela tvrz, která zde byla vystavěna v polovině 14. století. Na 
přelomu 16.-17. století přestavěná na zámek. Od roku 1925 je stavba využívána k 
hospodářským účelům, dnes je v soukromém vlastnictví a je nepřístupná (NKP) 

- kaple sv. Jana a sv. Pavla vzniklá 1874 přestavbou sýpky z 18. stol. (NKP) 
 
Žeravice: 

- sportovní areál 
- kaple sv. Jana Nepomuckého z r. 1881 
- kaple sv. Marka z 2. pol. 19. stol. 
- Střelnice Policie ČR 

 
Vinary: 

- kaple Rozeslání sv. apoštolů z r. 1859 se zvonem z r. 1741 
- kaplička z r. 1908 nad studánkou 
- mamut 
 

Popovice: 
- Novogotická kaple 

 
Lhotka: 

- přírodní památka Lhotka (vzácná vegetace skalní a drnové stepi) 
- v blízkosti obce vede dálková Jantarová cyklistická trasa  

 
O tomto záměru byli informováni předsedové místních částí, kteří byli osloveni, aby OPS 
seznámili se stavem turisticky zajímavých objektů v místních částech a možnostmi 
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turistického využití. Na základě jednotlivých vyjádření byly pro místní části vytipovány 
následující priority : 

 
Vinary 

- prodloužit trasu ze Školního kopce až do Vinar nebo informovat návštěvníky 
pochodů na Školní kopec a novoroční výšlap na možnost zavítat až do Vinar 

- zřízení informační tabule v obci 

Žeravice 

– zařazení místní části do některé z cyklotras 

Popovice 

– vytvoření turistického značení z Popovic na Popovické stráně  

– oprava poničených informačních tabulí 

Penčice 

– pokračovat v započatých jednáních týkajících se nutné opravy barokních soch 
sv. Libora, sv. Jáchyma a sv. Josefa spolu s kostelem sv. Petra a Pavla projektu 
„Revitalizace kostelního návrší v Penčicích“ 

Lhotka 

– propojení Přerova s Čekyní, Penčicemi příp. Lhotkou a Žeravicemi 
cyklostezkou, která by řešila nynější nebezpečný průjezd cyklistů prostorem 
Čekyňské rokle 

Čekyně 

– zařazení místní části do některé z cyklotras 

 
Využít struktury OPS k projednávání jednotlivých dílčích aktivit. OPS z výše 

uvedených požadavků vybere ty nejvhodnější. I nadále na tomto bodu bude KP ve 
spolupráci s Komisemi místních částí a osadními výbory intenzivně pracovat. 

 

16. Vytvo řit partnerství pro rozvoj a využití multifunk ční 
haly v areálu Výstavišt ě 

Na základě koncepčního přístupu města k rozvoji podnikatelského prostředí a CR 
zahájit užší spolupráci mezi statutárním městem Přerovem a provozovatelem přerovského 
Výstaviště. V rámci pravidelných jednání připravit plán aktivit a celosezónního využití 
potencionálu Výstaviště pro hospodářská, kulturní, sportovní a jiná společenská setkání. 

 
- garant: Kancelář primátora 
- partneři: GENOSERVIS, podnikatelé 
- časový rámec: 3. čtvrtletí 2010 
- finanční rámec:   / 
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17. Jednotný orienta ční a informa ční systém  
Vypracovat studii jednotného orientačního a informačního systému, která bude analyzovat 
současný stav a navrhne optimální řešení nového moderního orientačního a informačního 
systému s využitím nových technologií. V návaznosti na studii jednotného orientačního a 
informačního systému turistické lokality Přerovsko bude dle navržených opatření 
realizována úprava a doplnění nového systému. V plánu je obnova výlepových ploch a 
obnova informačních ukazatelů na ulicích. 

 
 
- garant: Kulturní a informační služby 
- partneři: Odbor majetku, NNO, podnikatelé 
- časový rámec: do konce r. 2010 
- finanční rámec: 10,2 mil. Kč 

 

18. Motivace podnikatel ů k provozování p ředzahrádek 
Statutární město Přerov podpoří rozvoj podnikatelského prostředí v oblasti gastronomie 

a pohostinství formou místní vyhlášky o místních poplatcích – zábor veřejného 
prostranství – provozování tzv. předzahrádek v turisticky atraktivních lokalitách města. 

 
- garant: Odbor majetku 
- partneři: podnikatelé 
- časový rámec: 2. čtvrtletí 2009 
- finanční rámec:  / 
 
Město Přerov k provozování předzahrádek nevydalo žádnou místní vyhlášku. Provozování 
předzahrádek v současné době není žádným způsobem omezováno a záleží pouze na 
uvážení jednotlivých provozovatelů zařízení zda této možnosti využijí a požádají si o 
pronájem prostor pro předzahrádky. 
 
Tento bod AP je splněný. 

 

19. Vytvo ření galerie p řerovských um ělců na Přerovském 
zámku 
Rozšířit expozici Muzea Komenského v Přerově o stálou galerii významných 

přerovských umělců. 
 
- garant: Kancelář primátora, Odbor rozvoje 
- partneři: Ol. kraj, Muzeum Komenského, pracovní skupina pro regeneraci zámku 
- časový rámec: rok 2009 
- finanční rámec: 2 mil Kč 
 
Městská galerie je vybudována v prostorách bývalé stolárny zámku. Galerie byla otevřena 
v r. 2010. 
 
Tento bod AP je splněný. 
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20. Oživení b řehů řeky Be čvy 
Využít potenciálu bezprostředního okolí řeky Bečvy pro oblast CR i volnočasového 

vyžití obyvatel města Přerova. Upravit snížené břehy řeky pro potřebu pěších, vytvořit 
podmínky pro komerční využití formou stánkového prodeje, půjčovny loděk a odpočinek 
místních obyvatel. 

 
- garant: Odbor rozvoje 
- časový rámec: rok 2009 – 2010 
- finanční rámec: 10 – 50 mil. Kč 

 
Na této aktivitě se spolupracuje s Odborem životního prostředí a odborníky 
protipovodňové ochrany. Na základě posledního jednání z 18. 9. 2009 vyplývá, že s 
ohledem na vodní zákon je realizace „staveb“ (např. lavičky, houpačky, ...) na březích 
Bečvy (včetně hráze u Městského rybníka) nereálná. Viz stanovisko Povodí Moravy ze 
dne 29. 4. 2009 : 
 

 
 
Odbor rozvoje by měl zabezpečit přípravu podkladů pro jednání příslušných orgánů 
vedoucí k projednání výjimky nebo změny zákona ve smyslu zlepšení urbanistického a 
rekreačního významu břehů řeky Bečvy a hráze. 
S možností půjčovny loděk navázat spolupráci s Loděnicí TJ Spartak Přerov. Dle 
informací je již nyní možno půjčit v Loděnici loďky pro plavbu na řece Bečvě. Nyní 
probíhají jednání o zřízení půjčovny loděk na Lagunách. 

 

21. Vybudovat víceú čelovou halu 
V dlouhodobém časovém horizontu zajistit financování a výstavbu víceúčelové haly na 

území města Přerova. 
 
- garant: Odbor rozvoje, Odbor školství 
- partneři: Kulturní a informační služby, sportovní kluby, podnikatelé, NNO, Komise 

CR a OPS 
- časový rámec: do konce r. 2010 
- finanční rámec: 120 – 150 mil. Kč 

 
Stanovisko Odboru rozvoje : 
V roce 2005 byla zpracována Odborná pomoc investičního záměru - Možnosti vybudování 
víceúčelové sportovní haly v Přerově. V roce 2007 byla schválena pracovní skupina na 
vytipování lokality pro umístění víceúčelové sportovní haly v Přerově, která vytvořila 
základní charakteristiku haly. Při své práci vycházela ze závěrů výše jmenovaného 



Vytvořila Kancelář primátora, oddělení sekretariátů, petic a stížností 

Strana 13 (celkem 13) 

dokumentu. Členové skupiny vybrali dvě lokality vhodné pro umístění haly. Na základě 
práce této skupiny bylo dne 22. 6. 2009 na jednání Zastupitelstva města Přerova přijato 
usnesení, ve kterém byl schválen záměr umístění víceúčelové sportovní haly v areálu 
kasáren na ul. Želatovská pod podmínkou převodu tohoto areálu do vlastnictví 
statutárního města Přerova. 
V současné době je oplocený kasárenský areál na prodej. Doposud nabízená cena za tento 
areál nebyla městem akceptována. 
V roce 2008, v souvislosti s prodejem areálu výstaviště, nechal odbor rozvoje také 
zpracovat odbornou technickou pomoc „Využití víceúčelové haly v areálu Výstaviště 
Přerov pro městskou sportovní halu“. Odkoupení výstavní haly městem nebylo 
realizováno.  

 

22. Zřídit technické muzeum  
Ve spolupráci s významnými podniky na území města Přerova iniciovat vznik muzea 

s expozicí technických památek, které bude svým charakterem ojedinělým zařízením na 
národní úrovni. 

 
- garant: Odbor rozvoje, Kancelář primátora 
- partneři: tradiční podniky 
- časový rámec: do konce r. 2010 
- finanční rámec 10 mil. Kč 
 
Ohledně tohoto bodu Akčního plánu proběhlo již několik jednání, kdy byl projeven zájem 
o vybudování muzea hlavně ze strany Meopty Přerov. Ovšem podpora dalších 
podnikatelských subjektů zatím chybí. Nejvíce případné partnery odrazuje finanční 
spoluúčast. 
Město Přerov nemá ve vlastnictví odpovídající prostory pro vytvoření muzea. Je potřeba 
vytipovat objekty, které přicházejí v úvahu na zřízení technického muzea a nejsou ve 
vlastnictví města Přerova a vést jednání na toto téma s vlastníky objektů. Ve spolupráci s 
Olomouckým krajem vytvořit alespoň koncepci případného technického muzea.  


