
PROGRAMOVÉ   PROHLÁŠENÍ

Vážení spoluobčané,
na základě výsledku komunálních voleb zvolilo zastupitelstvo dne 30. října 2006 Radu

města Přerova, složenou ze zástupců ČSSD a ODS. Tato rada Vám, občanům města Přerova,
předkládá své programové prohlášení, které obsahuje základní vize budoucnosti města. 
O jejich realizaci bude rada usilovat v následujícím volebním období 2006 – 2010. Zároveň
bude pokračovat ve zkvalitňování práce Magistrátu města Přerova a ještě více Vás informovat

o  všech  důležitých  koncepčních,  rozvojových  a  investičních  záměrech.  Cílem  rady  je
spokojený život všech občanů moderně rozvíjejícího se statutárního města Přerova.

                                                                                                              Rada města Přerova

Hospodářský rozvoj

V oblasti hospodářského rozvoje chceme:
- naplňovat Strategický plán ekonomického a územního rozvoje města Přerova
- vytvářet podmínky pro rozvoj podnikání a zvýšení zaměstnanosti
- hospodařit s vyrovnaným rozpočtem města
- usilovat o co největší získání dotací z fondů Evropské unie a dalších zdrojů
- připravovat  podmínky  pro  vznik  integrovaného  logistického  centra  s terminálem

kombinované přepravy
- podporovat nové průmyslové zóny a aktivně přistupovat k získávání investorů

Doprava

V oblasti dopravy budeme:
- aktivním přístupem usilovat  o výstavbu průpichu, dálničního obchvatu a rychlostní

komunikace Přerov - Olomouc
- budovat nová parkovací místa
- rozšiřovat síť cyklistických stezek
- technickými úpravami zvyšovat bezpečnost chodců na přechodech
- rekonstruovat autobusové nádraží
- podporovat zkvalitnění hromadné přepravy osob v Přerově a v jeho místních částech
- usilovat o vybudování nového Tyršova mostu
- zvyšovat kvalitu místních komunikací
- usilovat  o  zachování  vojenského  letiště  a  podporovat  projekt  k rozvoji  smíšeného

provozu letiště Přerov - Bochoř



- nadále podporovat modernizaci přerovského železničního uzlu
Životní prostředí

V oblasti životního prostředí chceme:
- řádně udržovat park Michalov, přírodní rezervaci Žebračka a naučné stezky
- spolupracovat s velkými podniky při vylepšování čistoty ovzduší
- pokračovat v programu regenerace a revitalizace sídliště v Předmostí a další sídlištní

zástavby
- pokračovat v obnově městské zeleně a parků
- ve  spolupráci  s krajem  a  státem  usilovat  o  realizaci  nutných  protipovodňových

opatření
- zachovat nastoupený trend v třídění domovního odpadu
- posílit údržbovou péči o vzhled města včetně jeho místních částí a o veřejnou zeleň
- dokončit revitalizaci přírodního rekreačního areálu Laguny

Vzdělávání

V oblasti vzdělávání budeme:
- aktualizovat koncepci rozvoje školství 
- podporovat alternativní vzdělávání
- nadále modernizovat vybraná hřiště při základních školách
- finančně podporovat mimoškolní činnosti na základních školách
- pokračovat v modernizaci školních budov a v jejich vybavení
- podporovat rozvoj vysokého školství
- podporovat  aktivity  škol,  které  se  zapojí  do  aktivního  získávání  prostředků  ze

strukturálních fondů

Sociální oblast, bydlení a zdravotnictví

V sociální oblasti a v oblasti bydlení a zdravotnictví chceme:
- vybudovat Domov důchodců v Přerově
- pokračovat v realizaci bezbariérových úprav městských komunikací a veřejných budov
- zkvalitňovat péči pro zdravotně postižené a seniory
- podporovat  a  koordinovat  rozvoj  sociálních služeb a  vytvářet  podmínky k zajištění

služeb i soukromými a neziskovými organizacemi
- vytvářet podmínky pro výstavbu nových bytů a rodinných domů
- dbát o zlepšení stavu městského bytového fondu a pokračovat v jeho privatizaci
- podporovat výstavbu startovacích malometrážních bytů pro mladé rodiny
- naplňovat již schválený program soužití 
- zpracovat koncepci sociálních služeb

Kultura a památková péče

V oblasti kultury a památkové péče budeme:
- podporovat regeneraci a revitalizaci přerovského zámku a městských hradeb
- pokračovat v pořádání kulturních a společenských akcí, především Československého

jazzového festivalu Přerov
- podporovat činnost a zkvalitňování služeb městské knihovny
- popularizovat  lokalitu Předmostí  jako  jedinečný  historický  prvek  města  s  nově

zřízeným památníkem lovců mamutů
- podporovat činnost kina Hvězda a Městského domu



- usilovat o rekonstrukce objektů v městské památkové zóně
- podporovat současnou uměleckou činnost 
- pokračovat v rozvoji cestovního ruchu a propagaci města Přerova
- podporovat rozšiřování vysílání Kabelové televize Přerov do dalších místních částí

Sport, tělovýchova a volný čas

V oblasti sportu, tělovýchovy a volného času chceme:
- vybudovat víceúčelovou halu 
- podporovat významné sportovní oddíly a organizace, které spravují nebo budují haly,

tělocvičny a venkovní areály 
- pokračovat ve využívání rekonstruovaných školních hřišť veřejností
- podporovat sportovní a volnočasové aktivity mládeže 

Veřejný pořádek a bezpečnost

V oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku budeme:
- dbát o zachování základního zaměření činnosti městské policie, kterým je bezpečnost,

pořádek a ochrana majetku občanů
- spolupracovat se všemi složkami integrovaného záchranného systému (hasiči, policie,

zdravotnická záchranná služba)
- pokračovat v realizaci Programu prevence kriminality
- rozšiřovat městský kamerový systém a usilovat o jeho další modernizaci
- podporovat osvětovou činnost městských strážníků na školách

Na svém 4.  zasedání  konaném dne  5.  února  2007 schválilo  Zastupitelstvo  města  Přerova
Strategický plán ekonomického a územního rozvoje statutárního města Přerova pro období
2007 – 2013, který je výchozím materiálem pro plánovité investování a pro hospodaření obce.
Zároveň  Zastupitelstvo  vzalo  na  vědomí  pracovní  verzi  Integrovaného  plánu  rozvoje
statutárního  města  Přerova  pro  období  2007  –  2010,  který  je  prováděcím  dokumentem
Strategického plánu. Jeho hlavním cílem je rozpracovat priority města do logicky navazujících
projektů. Účelem Integrovaného plánu rozvoje je příprava města na včasné a efektivní využití
prostředků hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie v programovém období 2007 –
2013. Dokument stanoví postup města při zpracování žádosti o prostředky strukturální pomoci
Evropské unie a logicky a časově uspořádá návaznost připravovaných a podávaných projektů. 

                                                                                                

                                                                                                                     

 




