
Statutární město Přerov 
 

 

 
 
 

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

 
Zpráva o plnění za rok 2009 

 
 



Zpráva o plnění Strategického plánu ekonomického a územního rozvoje statutárního města Přerova za rok 2009 

Strana 1 (celkem 61) 

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 první aktualizaci: 

- zrušena aktivita  1.1.1.2 „Průmyslová zóna Jih“ 

- doplněna aktivita  1.1.2.2 „Podpora výstavby veřejného logistického centra“ 
           Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova, Přerovská rozvojová s.r.o. 
   Termín: průběžně 

- doplněna aktivita 2.1.2.9 „Rozšíření ulice Palackého vč. vybudování cyklostezky“ 
           Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
           Termín: 2009 – 2010 

- u aktivity 2.3.3.2 „Přijmout zásady pro uplatňování Místní agendy 21 a principů 
udržitelného  rozvoje“ změněn termín na rok 2010. 

Zpráva za rok 2008 a jeho druhá aktualizace byla schválena usnesením č. 722/22/5/2009 
z 22. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 22.6.2009, kterým byla: 

- zrušena aktivita 1.1.1.1 „Pr ůmyslová zóna v Újezdci“. 
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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 
  

Aktivita zrušena na základě usnesení č. 722/22/5/2009 z 22. zasedání Zastupitelstva 
města Přerova konaného 22.6.2009. 
 

1.1.1.2 Průmyslová zóna Přerov Jih  
 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 
  

Uvedená lokalita je ve vlastnictví dvou strategických vlastníků - statutárního města 
Přerova a Přerovské stavební a.s. Tato společnost 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. 
 
Na statutární město Přerov se obrátila spol. Přerovská stavební a.s. se žádostí o převod 
pozemků dotčených stavbou polyfunkčních objektů. V současné době je Radou města 
Přerova schváleno usnesení, které doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit 
převod pozemků dotčených touto stavbou do vl. spol Přerovská stavební a.s. formou 
sml. o smlouvě budoucí za cenu 3000,-Kč/m2. Převod byl předložen Zastupitelstvu 
města Přerova ke schválení v dubnu r. 2009. Zastupitelstvo schválilo usnesením č. 
631/21/4/2009 úplatný převod nemovitostí v dotčené lokalitě. Z důvodu změny 
investičního záměru ze strany nabyvatele nebyla doposud uzavřena kupní smlouva. 
Kupní smlouva bude uzavřena po předložení nové zástavbové studie.       

 (ze zprávy Odboru právního) 
 
Odbor rozvoje zajišťuje projekční přípravu výstavby nové příjezdové komunikace 
z ulice Jateční k připravované výstavbě na nábřeží PFB na základě usnesení Rady města 
Přerova č. 3400/83/3/2010 ze dne 24.3.2010. 
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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. 
Z důvodu nízkého zájmu investorů není tato lokalita v řešení. V dané oblasti vlastní 
statutární město Přerov pouze dva pozemky z cca 50 pozemků.  

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

Stávající stav zůstává nezměněn. 
(ze zprávy Odboru rozvoje) 

 
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 na vybudování na vybudování technické infrastruktury 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.  

Stávající stav zůstává nezměněn. 
(ze zprávy Odboru rozvoje) 

 
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 
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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. Celá lokalita je ÚP určena pro bydlení. 

(ze zprávy Odboru rozvoje) 

 
Ze zprávy Meopty: 
- 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. V platném ÚP je tato lokalita změněna na 
lokalitu pro bydlení kombinované. 

   
- zóna pro bydlení – i když pozemky pro stavbu RD spol. Meopta – optika, s.r.o. 
prozatím nezískala, od záměru stavby RD neupouští  

(ze zprávy společnosti Meopta-optika) 
 

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

Plochy pro bydlení: 
lokalita Kozlovice - město připravuje a projednává v orgánech města tuto lokalitu na 
výstavbu  6 rodinných domů. 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). 
 
lokalita Újezdec - řeší se 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.  

(ze zprávy Odboru právního) 
 
Plochy pro podnikání: ÚP města vymezuje několik ploch pro podnikání, pozemky 
však nejsou ve vlastnictví města. Lokalita u Újezdce původně určená pro podnikání byla 
z důvodu nenalezení vhodných investorů změněna na plochu pro bydlení. 

Stávající stav zůstává nezměněn. 
 

 
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 
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 Odbor rozvoje, Odbor právní, Přerovská rozvojová s.r.o. 
 Termín:  průběžně 
  

V části plochy určené v ÚP města Přerova pro TKD a v jeho těsném sousedství 
odkoupila pozemky firma NYPRO hutní prodej, a.s. a předložila příslušnému úřadu 
projekt na distribuční halu. Na základě jednání s vedením města a příslušnými úřady 
MMPr a s Krajským úřadem Olomouckého kraje bylo v roce 2009 v této souvislosti 
dohodnuto nové řešení umístění terminálu v dotčené lokalitě. Jedná se v podstatě o 
přesunutí TKD na původní místo haly Nypro a.s. a naopak (viz. dokumentace Nypro 
a.s.)  
Z hlediska celého záměru využití lokality je však na základě národních strategických 
dokumentů pro město Přerov mnohem důležitější sledovat záměr vzniku VLC, 
související překladiště zpravidla vzniká paralelně. Podrobněji – viz další aktivita 
1.1.2.2. 

(ze zprávy Odboru rozvoje) 

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

Vznik logistického centra je dlouhodobě jedním z prioritních rozvojových záměrů města 
Přerova. Většinu agendy související s tímto projektem sleduje společnost Přerovská 
rozvojová a Odbor rozvoje MMPr v součinnosti s Krajským úřadem OK. 
 
V souvislosti s financováním vzniku logistického centra jsou sledovány dvě základní 
cesty. Je to financování z veřejných zdrojů, respektive za přispění privátních zdrojů. 
Privátních investorů se zájmem o dotčenou lokalitu oproti roku 2008 výrazně ubylo. Pro 
tento úbytek nebyla vypracována žádná odborná analýza, lze však předpokládat, že tato 
skutečnost přímo souvisí s ekonomickou krizí a s dalším odkladem výstavby dálnice 
D1.  
 
Pokud jde o veřejné zdroje opíráme se zde o strategický dokument Podpora logistiky 
z veřejných zdrojů, který byl schválen na úrovni vlády na přelomu roku 2008 a 2009. 
V dokumentu se hovoří o předpokladu vzniku celorepublikové sítě VLC prvního sledu 
s regionálním významem, kde je Přerov z hlediska strategického umístění několikrát 
uveden v těchto souvislostech.  Veřejná část tohoto záměru předpokládá využití 
následujících zdrojů: 

- Státní rozpočet (Program na podporu VLC, Program na podporu kombinované 
dopravy a jeho podprogramy). Do těchto programů zatím nebyly uvolněny žádné 
finanční prostředky včetně rozpočtu pro rok 2010. 

- Evropský regionální rozvojový fond (OP Nadnárodní spolupráce, OP Doprava). V OP 
Nadnárodní spolupráce jsou alokovány prostředky na celou řadu aktivit souvisejících se 
vznikem VLC. Tento OP však nepředpokládá využití financí na infrastrukturní projekty, 
proto zde sledujeme získání know-how a zajištění relevantních tuzemských a 
zahraničních partnerů pro podporu záměru. V tomto programu se soustředíme 
především na předpokládanou výzvu na podzim roku 2010. Pro infrastrukturní část 
záměru z hlediska využití evropských prostředků lze kalkulovat s OP Doprava. Zde 
však v rámci podporované aktivity doposud nebyla vyhlášena žádná výzva a dle 
optimistických předpokladů ji lze očekávat nejdříve na přelomu roku 2010 a 2011. 
Přesto je nutné pokračovat v přípravách na tuto možnost čerpání dotací a celou 
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záležitost koordinovat s řídícím orgánem, což je v tomto případě Ministerstvo dopravy, 
tak aby v případě vyhlášené výzvy byly všechny potřebné podklady zajištěny. 

- Krajské a městské rozpočty. Tyto zdroje lze využít až v případě výrazných posunů na 
úrovni národních a evropských finančních zdrojů.  

(ze zprávy Přerovské rozvojové, s.r.o.) 
 
V dané lokalitě se nachází pozemky ve vlastnictví spol. NYPRO hutní prodej a.s., ČR-
Pozemkového fondu ČR a ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Na 
základě jednání se spol. NYPRO hutní prodej a.s. oslovil Odbor právní ČR-Pozemkový 
fond ČR a ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se žádostí o vyjádření 
k možnému převodu nemovitostí dotčených investiční akcí Veřejného logistického 
centra. Dle jejich vyjádření bude věc předložena nadřízeným orgánům k posouzení. Ze 
strany spol. NYPRO hutní prodej a.s. je přislíbena, v případě nabytí pozemku od státu, 
směna částí pozemků ve vlastnictví spol.NYPRO hutní prodej a.s. dotčených stavbou 
Veřejného logistického centra za pozemky dotčené plánovanou investicí spol.NYPRO 
hutní prodej a.s. 

(ze zprávy Odboru právního) 
 

 
 
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 2009 byly pořádány Hospodářskou komorou (HK) otevřené odborné 
semináře, konzultační dny (např. konzultační dny RUSKO, NĚMECKO, 
RAKOUSKO, UKRAJINA…s řediteli zahraničních kanceláří), a individuální firemní 
školení. Inovativní formy vzdělávání: individuální konzultační dny s řediteli 
zahraničních kanceláří Czechtrade v oblasti zahraničního obchodu a individuální 
firemní školení jsou mezi firmami velmi oblíbené a HK okresu Přerov v těchto formách 
bude pokračovat.  
Na vzdělávací aktivity mohly firmy vzdělávání čerpat dotaci ve výši 100% ceny 
školení, jelikož semináře byly připraveny v rámci projektu HK okresu Přerov 
„Výkonnost“ (OP LZZ). 
HK je současně Regionálním exportním místem CzechTrade pro Olomoucký kraj, proto 
připravila semináře podporující zahraniční obchod a v rámci zahr. obchodu poskytovali 
individuální konzultace ředitelé zahraničních kanceláří Czech Trade. 

(ze zprávy Hospodářské komory) 
 
 

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 (např. seminář o finanční analýze, o sestavení Cash 
flow, ke kalkulacím, k přípravě žádostí do programů Rozvoj OPPI, k výzvě MPSV, o 
ochraně průmyslového vlastnictví, semináře o obchodování s různými zeměmi, 
semináře z oblasti personalistiky a psychologie atp.)  
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Byl realizován akreditovaný kurz „Základy podnikání“. 
Odborné poradenství začínajícím podnikatelům – viz bod 1.2.1.3 

(ze zprávy Hospodářské komory) 
 
 

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. 2009 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 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, 
IOP 3.1c) Sociální ekonomika 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,  Přerovský 
týdeník, Kabelová televize Přerov a.s., 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. 

(ze zprávy Hospodářské komory) 
 
 
 

1.2.1.4 Zřízení podnikatelského inkubátoru 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova, projektoví partneři 
 Odbor rozvoje 
 Termín:   
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Podnikatelský inkubátor je druhou prioritou společnosti Přerovská rozvojová. Tato 
aktivita  pomáhá vytvořit zázemí pro inovativní firmy, které mají dobrý nápad, ale 
nedostatek finančních prostředků na jeho realizaci. Inkubátor tedy poskytuje součinnost 
mladým firmám vytvářet takové podmínky, aby firmy mohly realizovat své nápady do 
konečné podoby a uvést je na trh. Výstupem činnosti společnosti Přerovská rozvojová 
by měl být integrovaný projekt veřejného servisního střediska – Podnikatelský 
inkubátor. Dále byl navázán kontakt s inkubátory v jiných městech, které nabídly 
ochotu spolupodílet se na vzniku  takového zařízení v městě Přerově.  
Z hlediska financování byly  identifikovány zdroje ze strukturální fondů EU, ze kterých 
bylo možno celý záměr financovat a kde existuje možnost získat na avizované aktivity 
dotaci až 300 mil. Kč. (OPPI – program Prosperita – prioritní osa 5. – Prostředí pro 
podnikání a inovace).  
Společnost Přerovská rozvojová v rámci tohoto programu podala v měsíci březnu 2010 
k řídícímu orgánu (Czechinvest) registrační žádost, která byla následně vyhodnocena 
jako vyhovující. V současné době tedy byly započaty činnosti směřující pro podání plné 
žádosti, která již bude zahrnovat komlexní infrastrukturní i neinfrastrukturní část. Takto 
připravenou žádost je nutné zabezpečit nejpozději do prosince 2010. 

(ze zprávy Přerovské rozvojové, s.r.o.) 
 

 
 
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 byly vyhlášeny (2. výzva) – 11.1.2010.  
Systém sběru žádostí je kontinuální. Plánovaná alokace pro tuto výzvu 750 mil. Kč 
Prozatím 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. 

(ze zprávy Hospodářské komory) 
 

 
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. 
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Stávající stav zůstává nezměněn 
 (ze zprávy Kanceláře tajemníka) 

 
 
Úkol byl splněn v r. 2007 

– na webu MMPr 
– newsletter – spolupráce HK Přerov s Přerovskými listy. 

(ze zprávy Hospodářské komory). 
 
 

1.2.2.2 Pořádání schůzek mezi zástupci města a podnikatelskou veřejností 
 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. 

(ze zprávy Kanceláře primátora) 
 
 
 

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. 
V roce 2007 byla poskytnuta společnosti Kabelová televize, Přerov účelová dotace na 
část investičních nákladů k vybudování přívodu a předávacího bodu multifunkční sítě do 
místní části Přerov – Újezdec v celkové výši 705.267,92 Kč a na vybudování přívodu a 
předávacího bodu multifunční sítě do místní části Přerov – Henčlov v celkové výši 
2.476.726,74 Kč, tj. celkem 3.181.994,33 Kč. 
Dne počátkem roku byla zkolaudována stavba „Plynofikace a zásobování teplem 
průmyslových objektů na ul. Kojetínská v Přerově“, na kterou byla firmě SMP a.s., 
Ostrava účelová dotace v celkové výši 400.000,-Kč. 

(ze zprávy Odboru rozvoje) 

 
 
 

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. 

(ze zprávy Odboru rozvoje) 
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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  
  

SPLNĚNO 
 

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. Na konci téhož roku 
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.  
 
V současné době se úkoly pod vedením oddělení marketingu realizují, prostřednictvím 
Kanceláře primátora dochází k jejich koordinaci. Úpravy dokumentace byly projednány 
v komisi CR a následně předloženy na jednání ZM, kde byly navrhované změny 
schváleny. 

(ze zprávy Odboru rozvoje a Kanceláře primátora) 

 
 
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 byla zpracována ekonomická studie areálu Mamutov a souvisejících 
atrakcí (tzv. studie realizovatelnosti areálu), 
- byla zahájena činnost prac. skupiny pro destinace kongresové a insentivní turistiky 
v lokalitě Přerova, 
- průběžně jsou publikovány základní informační a propagační materiály, 
- byla zajištěna prezentace turistické destinace na webu města i pro zahraniční 
návštěvníky (AJ, NJ – 2009, polština - 2010),  
- probíhala informační kampaň v destinaci a blízkém okolí (účast města Přerova na 
veletrzích cestovního ruchu), 
- příprava produktového balíčku pro cykloturisty (příprava cyklostezky Bečva), 
- zřízení 4 městských turistických tras: 
   a) Kulturní dědictví 
   b) Předmostím až do pravěku 
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   c) Odpočinkové odpoledne 
   d) Přerovským luhem. 

(ze zprávy Odboru rozvoje) 

 
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, 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 nejbližších letech realizovat prozatím nebude.  

(ze zprávy společnosti Meota-optika a samostatného vyjádření Ing.Moťky) 
 

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 
 Odbor rozvoje, Odbor životního prostředí 
 Termín:  průběžně 
  

Dne 3. října 2009 bylo otevřeno infocentrum v Předmostí. Stalo se tak dalším objektem 
na vybudované naučné vlastivědné stezce „Předmostím až do pravěku“, poskytuje 
zázemí návštěvníkům naučné stezky i obyvatelům Předmostí. V informačním centru 
mohou návštěvníci z řad turistů a odborné veřejnosti získat základní informace o 
pravěkých nálezech, potřebné tiskové materiály, brožury a  upomínkové předměty.  

Stále narůstající zájem turistů si také vyžadoval vybudování potřebného hygienického 
zázemí, proto je součástí stavby informačního centra objekt veřejných toalet.  

Realizace stavby proběhla v roce 2009 a vyžádala si finanční náklady ve výši cca 
7,5 mil. Kč.  Na realizaci projektu se podařilo zíkat dotaci z Regionálního operačního 
programu Střední Morava ve výši  6,6 mil. Kč.  

(ze zprávy Odboru rozvoje) 
V roce 2009 byla zpracována ateliérem Arch.Design s.r.o. Brno dokumentace 
k územnímu řízení + námětová část formou urbanisticko-architektonické studie + 
ekonomický model (studie proveditelnosti). Dokumentace byla veřejně prezentována 
dne 3.11. 2009 a dále byla představena vedení a Radě města. Rovněž byla projednána 
s vlastníkem pozemků (PMS,a.s.). Projekt respektuje podmínky schváleného zadání. 
Dále odbor živ. prostředí pořídil inventarizaci zeleně areálu „Mamutov“ a dokumentaci 
EIA (proběhlo zjišťovací řízení). 
V další přípravě pokračuje Odbor rozvoje. V současné době je zažádáno o vydání 
územního rozhodnutí na řešenou stavbu areálu. 
Pokračovala pravidelná činnost zvláštní pracovní skupiny RM; naučná stezka byla 
doplněna o 2 zastavení – Archeologické nálezy na ulici Hranická a Hromadný hrob na 
Skalce.  

(ze zprávy Odboru životního prostředí) 
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1.3.2.4 Revitalizace Výstaviště Přerov 
 Zúčastněné subjekty: Majitel výstaviště, Magistrát města Přerova 
 Odbor rozvoje 
 Termín:  průběžně 
  

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 jsou prostory určeny. Během roku probíhaly v prostorách areálu především 
výstavní a kulturní, společenské akce (např. burzy exotického ptactva, výstava 
domácích zvířat, Postav dům – zařiď byt, Mamut Tour, Zubrfest, Tunning sraz ...). 

(ze zprávy Odboru rozvoje) 

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

Na základě pověření z porady vedení konané na konci října 2009 nechal Odbor rozvoje 
zpracovat studii rozdělení nemovitosti na náměstí TGM 8 s možností využití dvorního 
traktu pro zázemí Městského domu (šatny pro účinkující) pro účely případného 
výhledového prodeje zbývající části nemovitosti (4/2010). 

(ze zprávy Odboru rozvoje) 

 
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 
  

V loňském roce bylo v rámci rozvoje insentivní a kongresové turistiky započato 
s výstavbou společenského sálu s kapacitou až 350 lidí, jehož součástí je i restaurace. 
Místnost disponuje moderní audiovizuální technikou, poslouží také jako zázemí pro 
odborné kongresy a kulturní akce. Stavba byla dokončena na počátku letošního roku. 
V dalším křídle přístavby vzniká zahradní restaurace a hotelové wellness centrum.  
Celková částka rekonstrukce činila 96,5 mil. Kč (vč. DPH), z toho získal investor dotaci 
z Regionálního operačního programu ve výši 33,3 mil. Kč. 
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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 zpracována podrobná projektová dokumentace na rekonstrukci železničního uzlu 
Přerov (směrem od Horní Moštěnice po železniční most přes řeku Bečvu vč.). Bylo 
vydáno stavební povolení na uvedenou stavbu. Na podzim roku 2009 byla v železniční 
stanici Přerov  instalována zabezpečovací zařízení. 
 
Správa železniční dopravní cesty Olomouc plánuje opravit mimo jiné tři podjezdy, most 
přes řeku Bečvu i zdejší nádraží. V I. etapě – realizace nové konstrukce podjezdů v ul. 
Kojetínské, v Lověšicích (tzv. Mádrův podjezd) s finančním podílem města. V další 
etapě - do roku 2012 – investor zrekonstruuje celou trať Horní Moštěnice – Přerov ve 
výši 3mil.Kč (s částečným krytím z fondů EU). 
 
Odbor rozvoje MMPr aktivně spolupracuje s investorem a projektantem, koordinuje 
plánované stavby dotýkající se rekonstrukce železniční stanice. 

(ze zprávy Odboru rozvoje) 
 

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 probíhá 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, současně probíhají 
výkupy dotčených pozemků, na které však Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) nemá 
dostatek financí.  
Vzhledem k neustálému napadání pravomocného územního rozhodnutí na stavbu „0136 
Říkovice – Přerov“ hrozí nebezpečí, že bude vydané územní rozhodnutí zrušeno. Před 
vydáním nového územního rozhodnutí bude muset být vydáno několik nových výjimek 
k biotopům a aktualizovat některá vyjádření, což představuje zdržení nejméně o jeden 
rok. 
Neustále probíhají intenzívní jednání mezi vedením města, ŘSD a Ministerstvem 
dopravy, Odbor rozvoje se aktivně 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. Počátkem roku 2010 bylo zahájeno zpracování 
dokumentace pro územní řízení.  
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(ze zprávy Odboru rozvoje) 

 
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 
  

Na základě darovací smlouvy o převodu finančních prostředků na opravu letiště Přerov 
uzavřené v roce 2008 bylo proplaceno 5 mil. Kč (zbývající druhá polovina) z rozpočtu 
statutárního města Přerova do rozpočtu Ministerstva obrany  
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 byl předložen ke schválení Evropské komisi. 
Z důvodu zajištění financování rozvoje a provozu letiště Přerov (v listopadu 2009) 
uzavřelo statutární město Přerov se společností Regionální letiště Přerov a.s. 
Memorandum o spolupráci při rozvoji a provozu letiště Přerov, které přesně 
specifikuje činnosti spojené s rozvojem a provozem letiště Přerov a upravuje oblast 
financování  s ohledem na možnou veřejnou podporu. 
V loňském roce poskytlo statutární město Přerov společnosti Regionální letiště Přerov 
a.s. provozní a investiční příspěvek ve výši 1 mil. Kč, v letošním roce přispělo 
společnosti příspěvkem ve výši 3 mil. Kč. 

(ze zprávy Odboru rozvoje) 
 
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 
  

Ministerstvo dopravy neschválilo investiční záměr na projekt „I/55 – průtah centrem, 1. 
etapa“. Z tohoto důvodu odmítlo Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) převzít další 
přípravu stavby.   
Odbor rozvoje nechal zpracovat projektovou dokumentaci k územnímu řízení a na 
uvedenou stavbu bylo dne 2.4.2009  vydáno územní rozhodnutí. Neustále probíhají 
intenzívní jednání mezi vedením města, ŘSD a Ministerstvem dopravy o zařazení tzv. 
„průpichu“ do státních investic - výsledkem těchto jednání je zpracování ekonomického 
posouzení proveditelnosti celého průtahu silnice I/55 Přerovem, které zadalo ŘSD. 
Podle jeho závěrů bude investiční záměr tzv. „průpichu“ znovu posouzen. 

(ze zprávy Odboru rozvoje) 

 
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 
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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. 
(ze zprávy Odboru rozvoje) 

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

přivaděče 
 Zúčastněné subjekty: Ředitelství silnic a dálnic, Magistrát města Přerova 
 Odbor rozvoje 
 Termín:   průběžně do roku 2013 
  

MÚK Předmostí – v  roce 2008 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). 

(ze zprávy Odboru rozvoje) 

 
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. Dle Územního plánu statutárního města Přerova je v trase 
plánované komunikace přípustná pouze cyklostezka. Propojení komunikací Kopaniny a 
I/47 je vedeno v Územním plánu přes areál Výstaviště. 

(ze zprávy Odboru rozvoje) 

 
 

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

První část komunikace (vč. chodníku a cyklostezky) propojující vozovku do areálu 
firmy byla dokončena na konci roku 2008 s celkovými náklady téměř 17 mil. Kč.  
V letošním roce Rada města Přerova schválila zadávací řízení na zpracovatele 
projektové dokumentace na druhou část této propojovací komunikace, která povede až 
k silnici do Želatovic. 

(ze zprávy Odboru rozvoje) 
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2.1.2.6 Obchvat Kozlovic 
 Zúčastněné subjekty: Olomoucký kraj, Magistrát města Přerova 
 Odbor rozvoje 
 Termín:   do 2010 
  

Tato akce je investicí Krajského úřadu Olomouckého kraje. Je zpracována projektová 
dokumentace pro stavební povolení. V současné 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.  

Stávající stav nezměněn. 
(ze zprávy Odboru rozvoje) 

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

SPLNĚNO 
V červenci 2009 byla dokončena stavba propojovací komunikace z ulice 9. května do 
místní části Újezdec, vč. chodníku a cyklostezky. Celkové náklady na její výstavbu 
činily 28,8 mil. Kč. 

(ze zprávy Odboru rozvoje) 

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

V loňském roce Odbor rozvoje zajistil zpracování projektové dokumentace pro stavební 
povolení. Jednotlivá stavební povolení na stavbu Tyršova mostu byla vydána v srpnu 
2009. Dále byl proveden základní korozní průzkum vč. jeho vyhodnocení a geofyzikální 
a vrtný průzkum nábřežních zdí. 
Na podzim 2009 bylo vyhlášeno výběrové řízení na stavbu, na základě odvolání 
nevybraných firem však ještě není ukončeno. 
Jižní předpolí Tyršova mostu řeší samostatná projektová dokumentace Ing. Michala 
Majera podle návrhu Ing. arch. Šrámkové. Na tuto stavbu bylo vydáno územní 
rozhodnutí (dne 25.3.2009). 

(ze zprávy Odboru rozvoje) 

 
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 řízení. Zatím nejsou dořešeny 
vztahy k dotčeným pozemkům 
 
Vybudování cyklostezky-na základě podnětu Odboru rozvoje Odbor právní oslovil 
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vlastníky pozemku p.č. 37 v k.ú. Přerov , který je nezbytný pro vybudování 
cyklostezky. V současné době je Radou města Přerova usnesením č. 2090/52/6/2009 
schválen záměr statutárního města Přerova -  směna dotčeného pozemku za pozemky ve 
vlastnictví statutárního města Přerova v odpovídající výměře. Je zpracován geometrický 
plán na oddělení předmětných částí pozemků. Z důvodu změny vlastnického práva 
k pozemku p.č. 37 v k.ú. Přerov Odbor právní zajišťuje opětovný souhlas s dělením 
pozemku, který je nutný pro vydání souhlasu s dělením pozemku. Následně bude tato 
majetkoprávní dispozice (směna nemovitostí) předložena k projednání orgánům obce. 

 
 (ze zprávy Odboru právního a Odboru rozvoje) 

 
 
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 
  

SPLNĚNO 
 

 „Strategie dopravní obslužnosti města Přerova na období 2007 – 2013“ byla již 
zpracována na přelomu let 2007-2008, následně schválena Zastupitelstvem města 
Přerova dne 4. 2. 2008. 
Na počátku letošního roku vypracoval Odbor rozvoje ve spolupráci s Odborem dopravy 
vyhodnocení uvedeného strategického dokumentu za uplynulé období. V současné době 
zpracovává Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy pro město Přerov 
„Vyhodnocení plnění Strategie dopravní obslužnosti města Přerova a její aktualizace po 
zbytek plánovaného období“.  

(ze zprávy Odboru rozvoje) 

 
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. 

Stávající stav zůstává nezměněn. 
Dvořákova – Gen. Janouška – původní řešení této křižovatky je nerealizovatelné 
z důvodu majetkoprávních vztahů.  
Úpravu stávajícího vjezdu k hotelům Jana a Fit řeší dokumentace pro územní 
rozhodnutí, kterou nechal zpracovat Odbor rozvoje na základě usnesení Rady města 
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Přerova č. 2418/61/3/2009 ze dne 13.5.2009. V současné době probíhá územní řízení na 
tuto stavbu a zároveň projektant pokračuje zpracováním dokumentace ke stavebnímu 
řízení. 

(ze zprávy Odboru rozvoje) 

 
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 
  

Investiční akce Odboru rozvoje v roce 2009  
Rekonstrukce komunikací: 
- Lověšice, ul. Brněnská 2,6 mil. Kč 
- ul. Nerudova 17,2 mil. Kč 
- Čekyně, ul. Borošín 36,3 mil. Kč 
  
Frézování komunikací: 
ul. Čechova, Interbrigadistů, Jasínkova, Klivarova, Kramářova, Smetanova, Sušilova, 
Šířava (v úseku Komenského – Čechova), Wurmova, Žižkova, Předmostí – U Pošty, 
Dluhonice – K Rokytnici a U Rozvodny, Vinary – Za Humny  s celkovými náklady ve 
výši téměř 23 mil. Kč.  
 
Investiční akce a projekční příprava Odboru rozvoje v roce 2010  
Rekonstrukce komunikací: dokončení U Stadionu v Žeravicích.  
Zpracované PD na frézování a rekonstrukce komunikací v ul.: Bezručova, Riedlova, 
nábř. Dr. E. Beneše, tř. gen. Janouška, Kabelíkova, gen. Štefánika a v m.č. Lýsky – ul. 
U Silnice a rekonstrukce stávající část ul. Větrné v Újezdci a ul. Suchý Potok 
v Žeravicích.   
 
Odbor rozvoje postupně zadává ke zpracování projektové dokumentace na opravy 
komunikací na základě prověření stavu sítí v dalších lokalitách určených pracovní 
skupinou pro návrh plánu oprav místních komunikací. 
 
Odbor majetku města v rámci provozního rozpočtu v roce 2009 zajistil realizaci: 
- Předmostí, ul. U Pošty - odvodnění MK - l. etapa  237 tis. Kč 
- Kozlovice – oprava příjezdové komunikace k areálu FK  232 tis. Kč 
- Lověšice, ul. Mírová – odvodnění MK  266 tis. Kč 
- ul. Čechova – bezbariérové úpravy + VO  395 tis. Kč 
- Újezdec, ul. Hlavní – oprava MK  990 tis. Kč 
- ul. Gen. Janouška - odvodnění přístupových chodníků  175 tis. Kč 

(ze zprávy Odboru rozvoje) 

 
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 zůstává nezměněn. 
(ze zprávy Odboru rozvoje) 
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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 roce 2009 byla dokončena stavba cyklostezky v rámci výstavby propojovací 
komunikace Přerov – Újezdec (o délce 660 m).  Dalším úsekem byla cyklostezka 
v Předmostí - v horní části ul. Hranické (v rámci 6. etapy PRPS Předmostí). 
Odbor rozvoje projekčně připravuje stavby dalších cyklostezek - Velká Dlážka, 
cyklostezky Laguna – tj. 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, Osmek 
(u Střední zeměd. školy), Žebračka, Palackého a Hranická č. 1-9 (v rámci PRPS 
Předmostí). 

(ze zprávy Odboru rozvoje) 

 
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 byla realizována 1. etapa bezbariérových tras spočívající v bezbariérových 
úpravách chodníků a vstupů do vozovek v ulicích Čechova, (vč. opravy chodníku a 
přechodů pro chodce Čechova x Šířava, x nám. Přer. povstání, x Wurmova, x Jaselská, 
x Kramářova), Komenského, Škodova, Havlíčkova, Smetanova, Bratrská a Žerotínovo 
nám.  

V roce 2009 nebyla  2. etapa realizace  bezbariérových tras naplněna. Jednalo se o 
centrální část města - lokalita ohraničená ulicemi Č. Drahlovského, Bratrská, 
Blahoslavova, nám. TGM, Wilsonova, Žerotínovo nám., Komenského s doplněním tras 
v ulicích Palackého, Kratochvílova, Jiráskova a Horní náměstí. Dále zajištění přístupů 
ke 3 zastávkám MHD a sídlům Magistrátu, Radnice, Matriky, Městské policie, České 
pošty, České spořitelny, Městského domu, Klubu Teplo).  

(ze zprávy Odboru rozvoje) 

 
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 
  

SPLNĚNO 
Mezi nejnákladnější investiční akce města Přerova v posledních letech patří 
rekonstrukce autobusového nádraží, která byla zahájena v dubnu 2009. Termín realizace 
se podařilo dodavatelským firmám zkrátit o čtyři měsíce. Stavba byla předána 18. 
prosince 2009. Celkové náklady činily téměř 150 mil. Kč, z toho dotace získaná 
z Regionálního operačního programu Střední Morava činila 100 mil. Kč. 
Původní napojení nádraží na krajskou komunikaci bylo řešeno 17-ti křižovatkami tvaru 
T, což bylo v rozporu s technickými předpisy. Realizovaná rekonstrukce spočívala ve 
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výstavbě jednoho společného výjezdu, vybudování nové odbavovací budovy, zastřešení 
nových nástupních peronů pootočených o 45º oproti stávajícímu řešení a vybavených 
mobiliářem – lavicemi, informačním systémem dopravců a umělým osvětlením. 

(ze zprávy Odboru rozvoje) 

 
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 
  

Na návrh Odboru živ. prostředí byl požadavek na ekologizaci MHD – postupný přechod 
na pohon na stlačený zemní plyn (CNG) - zapracován do smluvních podmínek s novým 
provozovatelem MHD. Podmínka se stala jedním z kriterií ve výběrovém řízení. 

(ze zprávy Odboru životního prostředí) 
 
 

2.1.4.3 Zřízení nové vlakové zastávky na dluhonské spojce 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova, ČD 
 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. 
(ze zprávy Odboru rozvoje) 

 
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 
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 Termín:   aktualizace studie 2007, realizace průběžně do roku 2013 
  

Odbor rozvoje realizoval v roce 2009 parkoviště: 
- ul. Za Mlýnem 40 park.míst 5,4 mil. Kč 
- ul. Trávník – v oblouku ulice 22 park.míst 2,6 mil. Kč  
 
Odbor rozvoje realizoval v roce 2010 parkoviště: 
- ul. Pod Hvězdárnou  22 park.míst  2,0mil. Kč  
Projekční příprava – na nové parkovací plochy v ul. Alšova, Interbrigadistů, B. Němce a 
Jižní Čtvrť  
 
Odbor majetku města realizoval v roce 2009: 
- Předmostí, ul. Hranická – zpevnění plochy pro parkování vozidel ve výši 415 tis.Kč 

(ze zprávy Odboru rozvoje a Odboru majetku) 

 
2.1.5.2 Realizace parkovacích domů 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova, soukromý investor 
 Odbor rozvoje 
 Termín:   průběžně do roku 2013 
  

Dosud nebyl vytipován vhodný pozemek a nebyl nalezen investor. 
(ze zprávy Odboru rozvoje) 

 
 
 
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 2009 spol. Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. v rámci rekonstrukce 
vodovodní sítě realizovala následující akce s celkovými náklady ve výši 
27 193 000 Kč: 
 
1) Rekonstrukce zásobního řadu DN 400 Čekyně - Michalov 
Byla realizována výměna stávajícího vodovodního potrubí za nové z tvárné litiny DN 
400 v délce 3 205 m. 
Náklady na stavbu – 23 579 000,- Kč (bez DPH 19%). 
 
2) Přerov – oprava vodovodu v ul. Durychova, Lančíkových a Lešetínská 
Oprava byla dokončena v rozsahu : 
- ul. Durychova – TLT – DN 80 mm – 143,38 m + domovní přípojky rPE 32 – 6 ks + 
hydrant 1 ks 
- ul. Lančíkových - TLT – DN 80 mm – 533,93 m + domovní přípojky rPE 32 – 35 ks, 
rPE 40 – 2 ks + hydrant 3 ks 
- ul. Lešetínská - TLT – DN 80 mm – 40,98 m + domovní přípojky rPE 32 – 2 ks, rPE 
63 – 1 ks  
Náklady na stavbu – 3 614 000,- Kč (bez DPH 19%). 

(ze zprávy Vodovodů a kanalizací Přerov, a.s.) 
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2.2.1.2   Rekonstruovat zastaralé úseky kanalizace 
 Zúčastněné subjekty: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. 
 Termín:   průběžně do roku 2013 
  

V průběhu roku 2009 spol. Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. v rámci rekonstrukce 
kanalizační sítě realizovala následující akce s celkovými náklady 7 360 000,- Kč: 
 
1) Přerov – kanalizace Skopalova 
V ul. Skopalova byla vybudována nová kanalizační stoka z PP DN 300 mm o délce 
111,37 m a protlak pod komunikací v ul. Polní byl proveden z kameniny DN 300 m o 
délce 39,83 m.  
Na hlavní kanalizaci byly vybudovány 4 ks betonových šachet o průměru 1000 mm. 
Bylo vybudováno 6 ks domovních revizních šachet plastových.  
Náklady na stavbu – 2 678 tis. Kč (bez DPH 19%). 
 
2) Přerov -Předmostí – oprava kanalizace Hranická ul. 
Oprava byla provedena v rozsahu : 
Stávající kanalizační potrubí bylo nahrazeno novým z PP DN 300 mm o délce 137,8 m, 
včetně napojení všech dešťových a splaškových přípojek.  
Na hlavní kanalizaci byly vybudovány 2 ks betonových šachet o průměru 1000 mm a 3 
ks šachet plastových o průměru 600 mm. 
Náklady na stavbu – 1 247 000,- Kč (bez DPH 19%). 
 
3) Přerov – oprava kanalizace  v ul. Bezručova 
Byla realizována vložka KAWO DN 400 tl. 10 mm – 192,8 m, DN 500 tl. 10 mm – 
150,5 m a současně provedena stavební úprava 11 ks šachet. 
Náklady na stavbu – 3 435 000,- Kč (bez DPH  19%). 

(ze zprávy Vodovodů a kanalizací Přerov, a.s.) 
 

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 – na stavbu je vydáno územní rozhodnutí pro umístění stavby. Je 
zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci. V současné době 
probíhá inženýrská činnost a zpracovávání kompletního rozpočtu na uvedenou stavbu.  
Stavba se skládá z čerpací stanice, vlastní kanalizace v délce 2 952 m, výtlak v délce 
1 291 m, domovní přípojky kanalizace, přípojek NN, komunikace a zpevněné plochy. 
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. 

(ze zprávy Odboru rozvoje) 

 
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 
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Čekyně – je zpracována projektová dokumentace pro územní řízení. Stavba řeší 
odkanalizování Čekyně a vybudování společné ČOV pro místní části Čekyni a Penčice.  
Stavba se skládá z ČOV, vlastní nové splaškové kanalizace v délce 2 600 m, 
rekonstruované stávající kanalizace délky 2 340 m, veřejných částí domovních přípojek 
v počtu 202 ks. Součástí projektu nejsou stavební úpravy dotčených komunikací. 
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 a realizaci.  
Penčice – je třeba zpracovat nový projekt na kanalizaci pro Penčice i Penčičky. 

(ze zprávy Odboru rozvoje) 

 
 
 
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 
  

S P L N Ě N O   
 

I.etapa  rok 2007 – dodávka vysílacího a řídícího pracoviště  112 tis. Kč 
II.etapa rok 2008 – zřízení zadávacího pracoviště IZS/CAS 100-JSVV  68tis. Kč 
 
Zřízením vysílacího pracoviště digitálního bezdrátového rozhlasu v místní části Lýsky 
s následným dálkovým propojením na ovládání z Centra krizového řízení (budova 
Požární stanice Přerov, Šířava 25), došlo ke zkvalitnění možnosti varování obyvatel 
místní části pomocí JSVV (Jednotný systém varování a vyrozumění) v případě 
mimořádných událostí, zejména povodní. Místní část Lýsky se nachází ve stanoveném 
záplavovém území a patřila do r. 2007 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. 
 
Zařízení JSVV (II.etapa) zabezpečilo dálkové napojení na již existující systém 
využívaný pro hlasové elektronické sirény umístěné ve vybraných lokalitách 
statutárního města Přerov. 

(ze zprávy Pracoviště ochrany a krizového řízení) 
 

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

V průběhu roku 2009 byly pracovníky Povodí Moravy, s.p., provoz Přerov, provedeny 
následující činnosti: 

Stavba : 
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- „Bečva , Přerov – oprava toku“, „ Bečva, Kozlovice – oprava toku“, kde byla 
provedena sanace břehových nátrží. Dosypáním a zpevněním břehových nátrží 
kamenem a vrbovými plůtky došlo k zamezení postupného zvětšování  nátrží a 
přispělo ke stabilitě koryta vodního toku Bečva v intravilánu města při průchodu 
velkých vod. 

- Další akce  „ Bečva, km 4,0 – 7,80 – oprava toku“ v k.ú. 
Rokytnice.V předmětném místě byla výtrž obrovských rozměrů, kde docházelo 
k postupnému podemílání pozemků s lesním porostem.  

- Postupné odstranění porostů na odsazené levobřežní hrázi VVT Bečva v k.ú. 
Troubky u areálu ZELTR a pravobřežní hráze směr Citov  

- Byly pokáceny havarijní a suché dřeviny  na levobřežní hráze u tenisového 
areálu. 

- v termínu  srážky na jezu Přerov od 26.7 – 30.7.2009 byla provedena v prostoru 
od mostu Míru  a po Tyršův most v intravilánu města Přerov údržbu koryta toku 
Bečva. Povodím Morav,y .s.p., útvarem geodézie, předcházelo polohové i 
výškové zaměření předmětného úseku, dle kterého bylo zjištěno, že   konvexní 
strana oblouku koryta je značně zanešena štěrkopískovým nánosem, který 
způsobil odklonění proudnice na konkávní stranu oblouku. Tak  docházelo na 
konkávní straně   k postupné erozi dna, které  bylo dle výškového  zaměření 
vyhloubeno téměř 1m pod úroveň kolaudovaného stavu. Za účelem zlepšení 
tohoto nepříznivého stavu  bylo provedeno rozhrnutí štěrkopískových nánosů 
z konvexní strany oblouku koryta toku na stranu konkávní.  

- Pracovníci Povodí Moravy, s.p. s Menzi Mucky opatrně odstraňovali nánosy na 
kamenném opevnění  obou břehů a Dozer CAT vyrovnával dno rozhrnutím 
štěrkopísku po celé šířce koryta v úseku koryta toku výše uvedeného 

- Během srážky na jezu Přerov byla  také provedena oprava gumového těsnění 
přepadové hrany jezu Přerov. 

Sečení:  
- Provedeno na území města Přerova při čtyřech sečích  o ploše 450 000m2 
- Na k.ú. Osek nad Bečvou při třech sečích plocha 75 000m2 
Zkvalitnění drnového (travního) opevnění novým osetí na území města Přerova  o 
ploše 2 500m2   

 
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.  

 
(ze zprávy Povodí Moravy) 

  
 
 
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 
  

S P L N Ě N O   
Na novém webu statutárního města Přerova spuštěném na podzim roku 2008 je 
k dispozici komplexní systém map nazvaný „Mapové centrum“, kde zájemce nalezne 
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různé typy map – polohopisné mapy Přerova a jeho místních částí, parcelní kresby 
katastrálního území Přerova a místních částí, nový 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. 

(ze zprávy Odboru rozvoje) 

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

S P L N Ě N O 
 

Na webu města Přerova je k dispozici nový Územní plán města Přerova, který vydalo 
Zastupitelstvo města Přerova dne 21.9.2009 na svém 25. zasedání usnesením č. 
801/25/2/2009. Účinnosti nabyl dne 7.10.2009.  
 
Územní plán města Přerova je pořízen pro celé správní území, tedy pro město a jeho 
části Penčice, Čekyně, Žeravice, Dluhonice, Vinary, Popovice, Předmostí, Lýsky, 
Henčlov, Kozlovice, Lověšice a Újezdec. Vydaná dokumentace stanovuje urbanistickou 
koncepci, koncepci uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury, přičemž ve 
vybrané ploše ukládá prověření území regulačním plánem. Celková kapacita 
zastavitelných ploch je vymezena s ohledem na předpokládaný rozvoj města zejména 
v oblasti kombinované dopravy. 

(ze zprávy Odboru rozvoje) 

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

SPLNĚNO  
 
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, Kulturní a informační služby města Přerova, 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.  

(ze zprávy Odboru rozvoje) 
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 Opatření 2.2.4 Budování metropolitní informační a datové sítě 
 
2.2.4.1 Pokračovat v propojování firem a institucí města Přerov v systému  metropolitní 

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

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. Datových  
služeb spol. Kabelové televize Přerov a.s. využívá celkem 8 516 subjektů (tj. o 6,1 % 
více oproti roku 2008).  KTV má celkem 16 831 přípojek (nárůst o 0,84 %), HBO má 
připojeno 458 domácností (nárůst o 27 %) a hlasových služeb využívá 811 subjektů 
(nárůst o 0,37 %). Jedná se o stav k 31.12.2009. 

(ze zprávy KTV Přerov) 
 

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 
(ze zprávy KTV Přerov) 

 
 
 
 
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 
  

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 
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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.  třídy  zpracoval hlukové mapy vlastník - stát, 
u II. a III. t řídy 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. 

(ze Odboru sociálních služeb a zdravotnictví) 
 
Posouzení hluku je realizováno v rámci stavebně-povolovacích řízení větších stavebních 
akcí (např. akce „Silnice I/55 Přerov – průtah centrem, 1. etapa). Dle posouzení se 
následně provádějí konkrétní opatření.  

(ze zprávy Odboru rozvoje) 

 
 

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 
 Termín:   analýza do roku 2008, realizace průběžně do roku 2013 
  

Koncem roku 2008 byla vytvořena neformální pracovní skupina (MAJ, ROZ, OŽP), 
která měla zhodnotit aktuální stav veřejné zeleně, určit zeleň, která bude pouze 
udržovaná, navrhnout plochy pro rekonstrukci a pozemky pro novou výsadbu. Pracovní 
skupina pracovala nepravidelně a neefektivně (zřetelně chybí závazné stanovení útvaru 
odpovědného za rozvoj městské zeleně (nikoliv jen za správu sávající (MAJ), či za 
ochranu dřevin (OŽP) – proces „veřejná zeleň“ zadán jako jeden z pěti pilotních pro IT 
podporu procesní analýzy). V roce 2009 pořídil OŽP osazovací plány pro „Regeneraci 
oplocené plochy bývalé mateřské školky na ul. Bohuslava Němce“ a „Regeneraci části 
parku na nám. Přerovského povstání“. Navržené plány pro výsadbu dřevin mohou 
sloužit jako podklad pro uložení náhradní výsadby. 
 
 

2.3.2.2 Provést revitalizaci parků Plovárna, nám. Svobody a náměstí Fr. Rasche 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
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 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 
Přerova. 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). 

SPLNĚNO 
  

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 nové lokality pro umístění veřejných toalet tak, aby tato zařízení byla dostupná 
po celém území města celodenně. 
 
V roce 2009 Odbor rozvoje aktualizoval zpracovanou koncepci WC, z čehož vyplynul 
vhledem k finanční náročnosti navrženého typu toalet požadavek na výběr menších a 
tím i cenově dostupnějších veřejných WC. Byl vybrán typ veřejné automatické toalety 
(pro osoby se sníženou pohyblivostí). 
 
Vzhledem k tomu, že dvě z lokalit navrhovaných k umístění veřejných WC (č. 2: 
Rybářská alej – u rybníka, č. 3: Spálenec – u Tyršova mostu) se nacházejí v ochranném 
pásmu městské památkové zóny, bylo odborem rozvoje zažádáno o závazné stanovisko 
orgánu státní památkové péče. Dle vydaného rozhodnutí je z hlediska památkové péče 
nepřípustné umístění WC v lokalitě č. 3 (Spálenec – u Tyršova mostu) dle zmíněné 
koncepce, ve zbývajících lokalitách je možné. 

(ze zprávy Odboru rozvoje) 

 
2.3.2.4 Podporovat výsadbu zeleně na území města Přerova 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova 
 Odbor majetku, Odbor životního prostředí, Odbor rozvoje 
 Termín:   průběžně 
  

Nová aktivita doplněná v r. 2010 
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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 
  

Předběžně byly projednány podmínky a možnosti provedení environmentálního auditu 
budov MMPr (Hnutí DUHA Olomouc). Předpokládá se provedení auditu vybraných 
budov (případně modelově jen budovy Bratrská) v r. 2010. 

(ze zprávy Odboru životního prostředí) 
 

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 
  

Účast na XVI. konferenci Národní sítě Zdravých měst v Praze, která byla věnována mj. 
nástrojům pro zavádění udržitelného rozvoje na národní, regionální a místní úrovni s 
opětovným zdůrazněním hlavní a nezastupitelné role politiků a vrcholných představitelů 
veřejné správy. S hlavními cíli MA21, principy udržitelného rozvoje, možnostmi jejich 
uplatňování, resp. důsledky jejich přijetí budou seznámeny nově zvolené orgány města 
na podzim 2010. 

(ze zprávy Odboru životního prostředí) 
 

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 2009 podpořeno 7 aktivit (z 12 podaných žádostí) v celkové výši 
304 481,- Kč. 

(ze zprávy Odboru životního prostředí) 
 

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

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

 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.  
V r. 2009 byla činnost SEV a Záchranné stanice pro handicapované živočichy 
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podpořena dotací ve výši 195 519,- Kč a zároveň na péči o zraněné a handicapované 
živočichy byl Muzeu Komenského předán čistý výtěžek vánoční sbírky ve výši 
42 879,34 Kč. 

(ze zprávy Odboru životního prostředí) 
 

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 znečišťovatelé tuhými znečišťujícími látkami v Přerově METSO MINERALS 
(Wears) a.s. (od 1.1.2010 nově Metso Minerals s.r.o. – 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, jejichž 
průběžné plnění je OŽP pravidelně projednáváno. I přes částečné omezení finančního 
krytí v důsledku ekonomické krize se podařilo v roce 2009 realizovat v Teplárně Přerov 
změnu palivového systému z těžkého topného oleje na zemní plyn u náhradního 
tepelného zdroje. 

(ze zprávy Odboru životního prostředí) 
 

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. Zatím nepřekonatelnou překážkou pro provedení tohoto 
přechodu je nevyhovující tepelně izolační stav objektu a příliš nákladná stavba 
plynovodní přípojky. Ekologizace vytápění individuálních b.j. ve správě DSMP 
pokračuje dle schváleného harmonogramu modernizace b.j., další výraznější postup je 
však vázán na získání příslibu potřebných finančních zdrojů v rámci Integrovaného 
plánu rozvoje Přerov-Jih (ekologizace vytápění b.j. lokalita Husova ul.). Příprava a 
realizace ekologizace vytápění této lokality se proto odkládá až do období hluboko po 
roce 2010. 

(ze zprávy Odboru životního prostředí) 
 

 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 
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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. V roce 2009 začal OŽP uplatňovat 
důsledněji Místní program ke zlepšení kvality ovzduší pro město Přerov. Vzhledem 
k nedostatku nových ploch nutných ke kompenzaci úbytku ploch zeleně, uplatňuje OŽP 
alespoň požadavek výsadby dřevin tam, kde to situace a inženýrské sítě dovolí, přitom 
se snaží situovat „náhradu“ co nejblíže lokality, na níž úbytek nastal. Postrádá však 
spolupráci ostatních odborů na úsecích, kde jim byly přiřazeny kompetence v Místním 
programu. V oblasti zeleně to je zejména Město Přerov, zast. odborem majetku a 
odborem rozvoje. Město jako nejvýznamnější investor každoročně snižuje plochy 
zeleně zejména v důsledku realizace parkovacích míst. Dalším negativním poznatkem je 
snížení frekvence čištění vozovek, které nejsou ve vlastnictví města (stát ani 
Olomoucký kraj žádost o účinnější údržbu neakceptovaly) - viz zpráva odboru ŽP. 

(ze zprávy Odboru životního prostředí) 
 

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. 

(ze zprávy  Odboru rozvoje) 
 

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. I  v roce 2009 
pokračoval monitoring – pro město provádí na základě SOD Zdravotní ústav Ostrava. 

(ze zprávy Odboru životního prostředí) 
 

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 2009 nebyl v tomto ohledu zaznamenán významnější problém. 
(ze zprávy Odboru životního prostředí) 
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Opatření 2.3.5 Ekologické nakládání s odpady 
 
Realizovat úkoly vyplývající z Plánu odpadového hospodářství města Přerova na období 2006-
2010. 
 
2.3.5.1 Výchova a vzdělávání občanů v oblasti odpadového hospodářství 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova, KÚ Olomouckého kraje, Středisko 

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

V r. 2009 pokračovala soutěž ve sběru použitých baterií a monočlánků v mateřských a 
základních školách na území města. V Přerovských listech (a v ročence ŽP) průběžně 
prováděna osvěta v oblasti separace komunálních odpadů. Odbor ŽP zajistil vedení 
bakalářské práce studentky Baťovy univerzity (téma: Problematika odpadového 
hospodářství ve městě Přerově se zaměřením na bioodpad). Výchova a osvěta 
prováděna i v rámci praxe studentů přerovských středních škol na odboru ŽP. 

(ze zprávy Odboru životního prostředí) 
 

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 2009 (konkrétně od 1.7.) rozšířena provozní doba sběrného dvora a místa 
zpětného odběru elektrozařízení  v areálu technických služeb v Přerově, ul. Na hrázi 17 
(Po-Pá od 6,00 do 17.00 hod., So od 8,00 do 12,00 hod.), ve kterém mohou občané 
odevzdávat, kromě nebezpečných složek komunálního  odpadu a elektrozařízení, také 
objemný odpad, biologicky nerozložitelný komunální odpad a kovy. V části Přerov-
Město v rámci úprav veřejných prostranství, zejména při budování parkovacích ploch, 
provedeny úpravy stávajících stanovišť nebo budována nová stanoviště pro kontejnery 
na separovaný odpad, včetně rozšiřování počtu kontejnerů na separovaný odpad na 
stanovištích stávajících  rozšířen počet stanovišť na kontejnery pro separovaný odpad 
v části Přerov – Kozlovice. V rámci smlouvy o výpůjčce obdrželo město od 
autorizované obalové společnosti EKO-KOM a.s. 20 ks kontejnerů na separovaný 
komunální odpad. 

(ze zprávy Odboru životního prostředí) 
 

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 
  

Zpracována studie k investičnímu záměru „Kompostárna a nakládání s biologicky 
rozložitelnými odpady ve městě Přerově“ (zpracovatel AGRO-EKO spol.s r.o. Ostrava), 
která řeší zařízení pro ekologické zpracování biologicky rozložitelných odpadů 
s využitím technologie řízené aerobní fermentace v aerobních fermentorech EWA. 
Zařízení bude umístěno u řízené skládky komunálního odpadu v Přerově Žeravicích. 
Zahájeny přípravné práce na projektové dokumentaci k územnímu řízení a k podání 
žádosti o dotaci na výstavbu tohoto zařízení (ROZ). 

(ze zprávy Odboru životního prostředí) 
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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 
 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).  
V letošním roce jsou naplánovány k realizaci zateplení ZŠ Trávník, Velká Dlážka a 
v Předmostí – ul. Hranická.  
 

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 
Díky instalaci tepelného čerpadla v r. 2007 se využívá odpadního tepla z kompresorů. 
V roce 2009 došlo k rekonstrukci zimního stadionu v Přerově, která zahrnovala 
následující součásti stavby: 

– rekonstrukce pokojů, 
– modernizace strojovny, 
– vybudování technického zázemí konstrukce haly, 
– vytápění VIP vestavby, 
– rekonstrukce vodovodu, 
– pořízení výsledkové tabule, 
– realizace turniketu, 
– doplnění kamerového systému, 
– zpracování projektu na vybudování jídelny. 
 

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 

 
Územní energetickou koncepci  statutárního města Přerova zpracovala firma City plan, 
spol. s r.o., Praha na přelomu let 2007-2008 a Zastupitelstvo města ji schválilo dne 
28.4.2008.  
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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 prováděl aktivní politiku zaměstnanosti, v jejímž rámci v průběhu 
roku 2009 vytvořil 44 společensky účelných pracovních míst, vč. míst podporujících 
zahájení samostatné výdělečné činnosti Financovány byly z národní aktivní politiky 
zaměstnanosti (APZ). Dalších 230 pracovních míst obsazených uchazeči o zaměstnání 
bylo financováno z prostředků evropských strukturálních fondů (ESF). Dále bylo 
v rámci veřejně prospěšných prací vytvořeno 93 míst financovaných z národní APZ a 
umístěno 307 uchazečů na VPP financovaná z prostředků ESF. 
Mimo to úřad práce podporoval dalšími formami i uplatnění osob se zdravotním 
postižením na trhu práce. 

(ze zprávy Úřadu práce Přerov) 
 

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 roce 2009 v rámci rekvalifikace 514 dohod  
o rekvalifikaci, z toho 385 dohod financovaných z ESF.   
Dále v rámci projektu „Vzdělávejte se!“ uhradil náklady na vzdělávání a související 
aktivity 901 zaměstnancům z 30-ti firem postižených hospodářskou recesí. 

(ze zprávy Úřadu práce Přerov) 
 

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. V listopadu 2009 byla pořádána burza středních škol pro žáky 
ZŠ Hranická s účastí 31 vystavovatelů. V roce 2009 se realizovalo 100 poradenských 
programů tzv. Job Club, z toho 13 interně a 87 externě. Do tohoto programu, jenž byl 
pořádán v rámci Národního individuálního projektu OP LZZ, bylo zařazeno 1193 
uchazečů o zaměstnání. 

(ze zprávy Úřadu práce Přerov) 
 

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

Spolupráce Úřadu práce s podniky a školami vyplývá ze zákona 435/2004 Sb. Je to 
rutinní činnost, jejímž cílem je především zlepšení profesní orientace a prevence 
nezaměstnanosti U nejdůležitějších zaměstnavatelů ÚP provádí pravidelný monitoring 
zaměstnanosti a její perspektivy.  
Poradenství pro volbu povolání v našem Informačním a poradenském středisku (IPS) 
využilo 1447 klientů (školy, veřejnost, individuální zájemci). V 1. pol. r. 2009 bylo 
provedeno 32 besed pro studenty SŠ, SOU a praktických škol s počtem 679 klientů. Ve 
2. pololetí 2009 se uskutečnilo 32 besed pro žáky základních škol o celkovém počtu 629 
žáků. Individuálního  poradenství využilo 540 uchazečů o zaměstnání  a toto bylo 
poskytnuto i dalším 139 občanům.  

(ze zprávy Úřadu práce Přerov) 
 

3.1.1.5 Vytvářet podmínky pro rozvoj vysokoškolského pracoviště neuniversitního směru 
 Zúčastněné subjekty: Zaměstnavatelé, Hospodářská komora, ÚP Přerov 
 Termín:  průběžně do roku 2008 
  

SPLNĚNO 
 
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 
 Odbor školství 
 Termín:  2007-2009 
  

SPLNĚNO 
 

Rada města Přerova usnesením č. 432/14/5/2007 z 14. schůze konané 4. 7. 2007 
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vyslovila podporu rozšíření vzdělávací nabídky Střední odborné školy a Středního 
odborného učiliště, Přerov, Šířava 7 o studijní obor Hotelnictví a turismus.  
Střední škola gastronomie a služeb Šířava získala od 1.9.2008 akreditaci čtyřletého 
studijního oboru „Hotelnictví a turismus“, zakončeného maturitní zkouškou. 

(ze zprávy Odboru školství) 
 
 
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 
  

Objekt na ul. Čechova se podařilo získat do vlastnictví statutárního města Přerova a po 
konečném rozhodnutí ohledně umístění knihovny a části agend veřejné správy budou 
zahájeny projekční práce.  

(ze zprávy Odboru školství) 
 

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

SPLNĚNO 
 

V roce 2008 chtěla Meopta –optika, s.r.o. získat dotaci na projekt „Vlastního školícího 
střediska“ v rámci Operačního programu - Podnikání a inovace, prioritní osa 5: 
Prostředí pro podnikání a inovace, program: ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA.  
Projekt byl v roce 2009 realizován jiným způsobem z vlastních prostředků společnosti. 

(ze zprávy společnosti Meopta-optika) 
 

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 
  

Vzdělávání pro žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí bylo v r.2009 zajištěno 
pomocí  osvědčených  i nově vzniklých programů a dalších podpůrných nástrojů, a to: 

- přípravná třída základní školy (ZŠ B. Němcové) – je určena k přípravě dětí ze 
sociokulturně znevýhodněného prostředí na vstup do základní škol, tento nástroj 
má pozitivní vliv na úspěšnost dětí v jejich zařazení do základní školy a zlepšení 
komunikace s rodiči dětí.  

- asistent pedagoga ve třídě 
- internetový portál portálu – vytvořilo MŠMT, je to hojně využívaný portál 

s pedagogickými materiály obsahujícími metodiky pro kulturní výchovu na 
školách. 

- novelizace školského zákona – zpřístupnila bezplatné vzdělávání dětem 
cizinců, azylantů a účastníkům řízení o udělení azylu. Základní školy nesmí při 
přijímání posuzovat oprávněnost jejich pobytu na území ČR. Vznikly programy 
bezplatné jazykové přípravy, které pomáhají dětem cizinců zapojit se do 
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základního vzdělávání v ČR. A rovněž probíhá vzdělávání pedagogických 
pracovníků v otázkách multikulturní výchovy a výuky cizinců. 

- semináře na prezentaci příkladů dobré praxe v oblasti vzdělávání dětí 
z romských komunit – pravidelně pořádá město za účasti terénních pracovníků 
OSSZ a pracovníků Oblastní Charita, Armáda spásy a Člověk v tísni 

- komunitní centra pro děti  – zajišťují doučování dětí. Centra využívají 
nebytové prostory v majetku města a jsou dotována z prostředků města formou 
přímých dotací. 

 
 (ze zprávy Odboru SSaZ) 

 
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 
psychologa. Na ZŠ Boženy Němcové působí romští asistenti  financovaní z MŠMT.  

ZŠ Boženy Němcové se stala partnerskou školou ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října a podílí 
se na projektu Inkluzivní vzdělávání žáků ve školách „spádových“ sociálně vyloučeným 
lokalitám – tzv. romských školách.  

(ze zprávy Odboru školství)  
  

3.1.2.4 Rozšíření výukových prostor v zařízeních praktické výuky pro potřeby středního školství 
 Zúčastněné subjekty: SOŠ  SOU Přerov, Šířava 
 Termín:  2007-2009 
  

Na podzim loňského roku byla zahájena stavba „Přístavba, nástavba a stavební 
úpravy objektu č.p. 273 – středisko odborné přípravy pro výuky gastronomických 
oborů na Nábř. PFB v Přerově“, na kterou byla přiznána SOŠ a SOU Šířava dotace 
z Evropského fondu regionálního rozvoje ve výši 21 mil. Kč. Celkové náklady se 
předpokládají ve výši 25 mil. Kč, jejich výše však bude vyčíslena až po dokončení 
stavby, které se předpokládá do 31.5.2010. 
Dne 8.4.2010 byl zahájen šestiměsíční zkušební provoz rekonstruovaného odloučeného 
pracoviště Střediska odborné přípravy pro výuku gastronomických oborů. 

(ze zprávy SOŠ SOU Přerov, Šířava) 
 

 
 
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. 
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- oblast bydlení - v průběhu loňského roku byla zpracována sociální analýza 
v problémových lokalitách se zaměřením na romskou komunitu. Probíhá stále osvěta a 
intenzivní sociální poradenství pracovníků Magistrátu a pracovníků organizace Člověka 
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. V průběhu roku 2009  odbor sociálních služeb a 
zdravotnictví realizoval iniciativy v kontextu přijatého dokumentu Integrovaný plán 
rozvoje města Přerov – Jih (IPRM). Cílem Integrovaného plánu rozvoje města je 
koordinace aktivit a soustředění zdrojů na řešení nejzávažnějších identifikovaných 
problémů a využití ekonomického a dalšího rozvojového potencionálu měst. 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 (komunitní plán)“.  
 
- oblast vzdělávání - významnou aktivitou OSSaZ byla pomoc školám při tvorbě a 
zapojení do programu Podpora romských žáků středních škol  na všech školách a 
školských zařízeních v rámci statutárního města Přerova. V roce 2009 pokračovala 
spolupráce s Obchodní akademií na pokračování společného projektu „Čeština pro 
cizince na Obchodní akademii a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky 
Přerov“. Cílem projektu je naplnění koncepce integrační politiky v oblasti výuky 
českého jazyka pro cizince. 
 
- oblast volného času - je základním zadáním  rozvoj preventivních programů pro 
využití volného času. Ve spolupráci s Komisí prevence kriminality se OSSaZ zaměřil na 
nabídku volnočasových aktivit s cílem snižování vandalství, kriminality a posilování 
vzdělávání, odpovědnosti dětí,  mládeže, ale i dospělých. (projekt Žížalka Oblastní 
charity, komunitní centrum Kojetínská, nízkoprahové zařízení METRO KAPPA HELP, 
komunitní centrum Jižní čtvrť a Škodova ulice Armády spásy). V neposlední řadě bylo 
cílem i zlepšení informovanosti veřejnosti, monitoring  a koordinace činnosti subjektů 
zabývající se volnočasovými aktivitami pro děti a mládež. Neméně důležitou činností 
OSSaZ bylo i zmapování subjektů na území města Přerova, které se zabývají 
vytvářením volnočasových aktivit pro děti a mládež, s cílem vytvoření databáze 
volnočasových aktivit na území města Přerova. Snahou této aktivity bylo vytvořit 
podmínky dostupnosti nabídky na využití volného času dětí a mládeže pro děti 
menšinových komunit a posílit dovednosti a návyky těchto dětí na kolektivu. S tím úzce 
souvisí i realizace zpracovaného Dlouhodobého plánu rekonstrukce dětských hřišť 
v Přerově. V této oblasti se v loňském roce podařilo rekonstruovat dětská hřiště 
v lokalitách  Želatovská , Velká Dlážka,  Dvořákova,  Jasínkova - Interbrigadistů, a 
Petřivalského. Významnou a v současnosti již pravidelnou kulturní a sportovní akcí je 
Den soužití, na kterém OSSaZ spolupracuje s nestátní neziskovou organizací KAPPA - 
HELP. 
 
- oblast komunikace – odbor zajišťuje, organizuje a účastní se řady seminářů s širším 
kontextem sociální problematiky, společných jednání se zaměřením na problematiku 
etnických menšin. Snahou OSSaZ je zprostředkovat komunikaci jednak v rovině úřední 
a dále pak zvládnout komunikační dovednosti jako jsou jednání s klienty, jednání 
v obtížných situacích, řešení konfliktních situací, dovednost zvrátit blížící se násilí a 
pod. 

(ze zprávy Odboru SSaZ) 
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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 

V průběhu let 2008, 2009 i nyní probíhá evaluace uvedeného dokumentu a postupné 
naplňování jednotlivých cílů a opatření. Pro přehlednost dosavadního plnění tohoto 
strategického dokumentu předkládáme tabulku plnění jednotlivých opatření: 

 Statistické shrnutí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Přerově pro 
období let 2007 – 2010 
(k datu 29.1.2010) 
 

Naplňování opatření č. 
PS 

Název pracovní 
skupiny 

Opatření 
celkem Naplněno Rozpracováno Nenaplněno 

1 Občané se zdravotním 
postižením 

16 13 - 3 

2 Senioři 18 2 5 11 
3 Rodina, děti a mládež 7 4 1 2 
4 Občané ohroženi 

sociálním vyloučením 
10 7 1 2 

5 Etnické menšiny 12 6 4 2 

Procentuelní míra plnění 
63 

(tj.100%) 
32 

(tj. 50,8%) 
11 

(tj.17,5 %) 
20 

(tj. 31,7 %) 
 
Triáda komunitního plánování na podzim 2009 sestavila návrh organizační struktury a 
harmonogram prací na novém komunitním plánu, který bude  pro období let 2011 – 
2015.  
Dne 8.12.2009 proběhlo za účasti náměstkyně primátora Mgr.Krákorové Pajůrkové 
setkání statutárních zástupců nestátních neziskových organizací. Jedním z bodů jednání 
byla i prezentace stávajícího dokumentu spojená s výzvou směřovanou ke statutárním 
zástupcům neziskových organizací na účasti při tvorbě nového strategického 
dokumentu. Tvorba nového Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území 
města Přerova je časově ohraničena rokem 2010. 
 

 (ze zprávy Odboru SSaZ) 
 

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. 
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Odbor sociálních služeb se každoročně schází se statutárními zástupci nestátních 
neziskových organizací působících v sociální a sociálně zdravotní oblasti na území 
města Přerova. Stěžejní stále zůstává financování uvedených organizací z prostředků 
města Přerova. 

V r. 2009 byla projednána a schválena dotace na r. 2010 pro 8 vybraných neziskových 
organizací. Na rok 2010 bude těmto organizacím poskytnuta částka ve výši 2 380 000 
Kč. Ostatním neziskovým organizacím působícím v sociální nebo zdravotnické oblasti 
bude v rámci vyhlášeného grantového programu na základě předložených projektů 
rozdělena částka ve výši 685.000 Kč. 

(ze zprávy Odboru SSaZ) 
 

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 
  

Statutární Město Přerov prostřednictvím Odboru sociálních služeb a zdravotnictví 
zajišťuje poskytování finančních prostředků prostřednictvím grantového programu a 
přímého financování neziskového sektoru.  

V roce 2009 bylo v sociální oblasti financováno 26 projektů dotacemi ve výši 
765.000 Kč, v  oblasti zdravotnictví  bylo financováno 7 projektů v celkové výši 
435.000 Kč. 

V rámci přímých podpor byla poskytnuta 8 organizacím celková částka ve výši 
2 600.000,- Kč. 

Dotace na pohotovost lékáren o víkendech a svátcích byla poskytnuta 10 lékárnám 
v celkové výši 50 000,- Kč. 

Ostatní dotace v sociální a zdravotní oblasti v roce 2009 mimo grantový program a 
přímé financování: 4 organizace obdržely  celkovou částku ve výši  760.667,- Kč. 

 (ze zprávy Odboru SSaZ) 
 

 
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 
  

SPLNĚNO 
 

Stavba domova pro seniory byla dokončena v  červnu 2008 s celkovými náklady cca 
170 mil. Kč, z čehož téměř 100 mil. Kč bylo hrazeno z dotace Ministerstva práce a 
sociálních věcí. 
V letošním roce byla zadána ke zpracování studie na rozšíření prostor domova 
důchodců v rámci druhé etapy. 
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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 Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb města Přerova  je jednou 
z cílových skupin i  skupina občanů ohrožená sociálním vyloučením. V kontextu řady 
opatření bylo schváleno: : 

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

rodiny, 
• zajištění provozu humanitárního střediska. 

V současné době má město Přerov v majetku 41 bezbariérových bytů, z toho 
vybudovaných se státní dotací je 12 bytů na ul. Kozlovská 17, 2 byty v DPS Jižní čtvrť 
I/25, 2 byty U Žebračky 18 a v průběhu roku 2009 zakoupilo město Přerov 2 
bezbariérové byty i s garážemi na ulici Jaselská č.14. V současné době je evidováno na 
Odboru sociálních služeb a zdravotnictví 20 žádostí o poskytnutí bezbariérových bytů.  

(ze zprávy Odboru SSaZ) 
 
 

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

Několikrát do roka se schází pracovní skupina pro „Regeneraci a revitalizaci nám. TGM 
v Přerově“. Byla zpracována urbanist. studie „Řešení jihozápadní strany nám. TGM 
v Přerově“ (spol. Arch.Design s.r.o.), k níž bylo vydáno rozhodnutí orgánu státní 
památkové péče, které stanovilo podmínky, za nichž je studie přípustná. 
Dalším krokem bylo zadání studie proveditelnosti „Regenerace městského bloku, nám. 
TGM v Přerově“ ve 2 variantách - s umístěním radnice a bez radnice, se zapracováním 
výše zmiňovaných podmínek orgánu státní památk. péče. Studie se v současné době 
dopracovává. Její součástí bude také ekonomická analýza.  
Souběžně s výše uvedenou studií na nám. TGM byla zpracována na přelomu let 2009-
2010 studie prověřující možnost přemístění radnice na Horní náměstí (č. 9, 10). 
 

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

V loňském roce se nepokračovalo v další etapě stavebních úprav Žerotínova náměstí.  
Dle zpracované urbanistické studie Ing. Arch. Šimečka zbývají tři etapy k realizaci. 
Řeší kompletní střední část náměstí s umístěním jednostranného jízdního a odstavného 
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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. 
 
V současné době se zpracovává návrh předláždění přibližně 1/3 celkové plochy Horního 
náměstí (jedná se především o chodníky, bezbariérové přístupy apod.), který zadával 
Odbor majetku. 
 

3.2.3.6 Rekonstrukce budovy Smetanova 7A 
 Zúčastněné subjekty:  Magistrát města Přerova 
 Odbor rozvoje 
 Termín:  2007 
  

Byly 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“. 
Prozatím o realizaci rekonstrukce nebylo rozhodnuto. 

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

Zastupitelstvo města Přerova na svém 26. zasedání usnesením č.846/26/7/2009 
schválilo aktualizaci č.1 Programu revitalizace městského hřbitova. Odbor živ. 
prostředí se podílel na přípravě projektové dokumentace na další etapu obnovy 
hřbitova (jedná se o PD na novou vsypovou  loučku). Plnění programu koordinuje 
zvláštní pracovní skupina Rady města Přerova. 

(ze zprávy Odboru životního prostředí) 
V roce 2009 nebyla z důvodu nedostatku finančních prostředků první etapa revitalizace 
městského hřbitova realizována, ale byla odborem rozvoje zahájena projekční příprava 
druhé etapy (nová vsypová loučka, vnitřní rozvody vody ve staré části hřbitova). 
Dokončení projektové dokumentace se předpokládá v polovině letošního roku. 
V nové části hřbitova na místě nefunkčního vodního prvku byla v loňském roce 
provedena výsadba nové zeleně s celkovými realizačními náklady ve výši 1,028 mil. 
Kč, z čehož dotace z Operačního programu živ. prostředí činila 90 % této částky (tj. 
925 tis. Kč). 
V současné době probíhá realizace první etapy - rekonstrukce 1. části ohradní zdi. 
 
Odbor majetku  provedl výsadbu živého plotu s náklady ve výši 67 tis. Kč.  
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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 
  

 
Odbor sociálních služeb a zdravotnictví Magistrátu města Přerova v  součinnosti 
s Centrem pro zdravotně postižené Olomouckého kraje, regionálním pracovištěm 
Přerov, podpořil v roce 2009 realizaci projektu „Pomoc v krizové situaci zdravotně 
postižených osob“, jehož cílem je zabezpečit zdravotně znevýhodněné a seniory 
v případě krizové situace.  
V rámci tohoto projektu byl zakoupen evakuační vozík v hodnotě 29 740,- Kč a  
samolepky v hodnotě 1 000,- Kč,  které si zájemci o tuto službu vyvěsí na viditelném 
místě v domě.  Evakuační vozík byl po provedené instruktáži předán k užívání 
Hasičskému záchrannému sboru, pracovišti Přerov.  
 

 (ze zprávy Odboru SSaZ) 
 

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 město Přerov v roce 2009 nabídlo k odprodeji část svého 
bytového fondu obecních bytů. Na jednání Zastupitelstva města Přerova dne 2.11.2009 
byl schválen seznam 225 bytů v 15-ti domech, které byly vyjmuty z prodeje z důvodu 
nezájmu stávajících nájemců o odkoupení. Jedná se o obecní domy na ulicích Husova, 
Jižní čtvť, Kopaniny (střešní nástavby vybudované se státních dotací), Komenského, 
Osmek, Žerotínovo nám., Svépomoc, Kainarova, Kratochvílova, Nábř.PFB – 
Polyfunkční dům, Bartošova, B.Němcové, Denisova, Gen.Štefánika a Na Hrázi. 

Dále zůstávají v majetku města byty určené pro nájemce neplatící nájem na ulici 
Kojetínská a byty s nižším vybavením pro nájemce neplatící nájem a devastující bytové 
zařízení na ulici Tovačovská. 

Město Přerov má ve vlastnictví i byty zvláštního určení v domech s pečovatelskou 
službou. Jedná se o byty v 8-mi domech (DPS), ve kterých je k dispozici celkem 299 
bytů pro seniory. Tyto jsou na ulicích 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). 

Ve vlastnictví města Přerova je také 41 bezbariérových bytů, z toho vybudovaných 
se státní dotací je 12 bytů na ul. Kozlovská 17, 2 byty v DPS Jižní čtvrť I/25, 2 byty 
U Žebračky 18. V průběhu roku 2009 zakoupilo město Přerov 2 bezbariérové byty i 
s garážemi na ulici Jaselská č.14. Ve všech výše uvedených bytech je regulované 
nájemné. 
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 (ze zprávy Odboru SSaZ) 

 
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. Řešený objekt (vč. projektu) byl v loňském roce 
prodán do soukromých rukou. 
 

 
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 
  

Během 6. etapy Programu regenerace panelového sídliště Předmostí v roce 2009 byl 
vybudován chodník s cyklostezkou v ulici Hranické-horní části a parkovací stání 
v ulici Pod Skalkou (1. a 2. část). Tyto tři etapy si vyžádaly celkové náklady ve výši 
32,7 mil. Kč (z toho státní dotace činila 12,6 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.  
Rada města Přerova dne 12.8.2009 usnesením 2684/68/3/2009 schválila k 1.9.2009 
vyhlášení výzvy k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Integrovaného plánu 
rozvoje města Přerov-Jih. V letošním roce připravuje oddělení projektového manažera 
podání následujících žádostí o dotaci: 
- Dětské hřiště Jižní Čtvrť IV  
- Regenerace a revitalizace domu Jižní Čtvrť II/13 v Přerově 
- Parkoviště a komunikace Jižní Čtvrť - I. etapa 
 

 
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 
  

MP Přerov provedla různé akce s preventivním charakterem - akce zaměřené na 
problematiku veřejného pořádku v souvislosti s bezdomovci a jinými sociálně 
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nepřízpusobivými občany, naši preventisti byli účastníky projektu Státního 
zdravotního ústavu s názvem "Už vím". Průběžně probíhaly kontroly cyklistů, 
kontroly nalévání alkoholu mladistvým. Dále proběhla informační akce k 
problematice významu dopravního značení 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. 

(ze zprávy Městské policie) 
 

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 2009 byl monitorovací kamerový systém rozšířen o 13. kamerový bod v 
ulici Jateční. Na stacionární kameru se městu v rámci preventivních programů podařilo 
získat dotaci ve výši 300 tisíc korun z ministerstva vnitra.  
Kamerový systém, který je napojen na centrální pult monitoringu Městské policie, v 
ulicích Přerova funguje už od roku 1997. 

(ze zprávy Městské policie) 
 

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

aktivit pro obyvatele města 
 
Opatření 3.3.1 Péče o volný čas dětí a mládeže 
 
3.3.1.1 Podporovat činnosti zařízení pro využívání volného času a klubové činnosti mládeže 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova, zainteresované organizace,  sportovní 

organizace a kluby 
 Odbor školství 
 Termín:  každoročně 
  

Město Přerov vyhlašuje grantový program a má zaveden systém přímých podpor pro 
jednotlivé oblasti podpory. 

(ze zprávy Odboru školství)  
 

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 zajišťuje projektově i realizačně revitalizaci dětských 
hřišť do 0,5 mil. Kč, Odbor rozvoje dětská hřiště nad 0,5 mil. Kč. 
V roce 2009 odbor rozvoje dle plánu bylo odborem rozvoje zrealizováno hřiště 
Jasínkova. Další dvě hřiště – Vaňkova a Petřivalského jsou projekčně připravené a 
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stavebně povolené. Jejich realizace závisí na zajištění finančních prostředků. 
Dále v roce 2009 proběhla projekční příprava dětských hřišť v ul. Dvořákova, ve 
vnitrobloku Kosmákova – U Tenisu a Jižní Čtvrť IV. V letošním roce je naplánována 
realizace hřiště na Jižní Čtvrti IV.  v rámci IPRMu. 
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 ke zrušení. 

(ze zprávy Odboru rozvoje) 
 

Odbor majetku  v loňském roce realizoval následující akce: 
- Laguna - SKATEPARK – oprava prvků                        180 tis. 
- Laguna – oplocení u volejbalových kurtů                        82 tis. 
- Lýsky – plotová zábrana hřiště                                       156 tis.   
- ul. Želatovská-Pod Hvězdárnou – nové dětské hřiště     525 tis. 
- ul. Dvořákova – nové dětské hřiště                                 425 tis. 
- Lověšice – nové herní prvky na dětském hřišti               136 tis. 

(ze zprávy Odboru majetku) 
 

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

Průběžně plněno – ze strany KP organizace přijetí úspěšných sportovců vedením města, 
poskytování propagačních předmětů, spolupráce při organizaci akcí pořádaných na 
území města (spolupráce při technickém zabezpečení a prezentaci), předkládání žádostí 
o podporu do orgánů města. 
V prosinci 2009 se opět na zámku uskutečnilo slavnostní poděkování primátora 
úspěšným reprezentantům města Přerova nejen z oblasti sportu, ale i kultury a 
podnikatelských aktivit. 

(ze zprávy Kanceláře primátora) 

Vyhlašování grantového programu a systém přímých podpor pro jednotlivé oblasti 
podpory. Probíhá postupná rekonstrukce venkovních hřišť při základních školách a 
jejich zpřístupnění veřejnosti. Projekčně je připravena výstavba gymnastického centra 
při ZŠ U Tenisu. 

Zvažuje se výstavba nové multifunkční haly. 
(ze zprávy Odboru školství) 

 
3.3.1.4 Zvýšit zájem mládeže o sport 
 Zúčastněné subjekty: Magistrát města Přerova, školy, sportovní organizace a kluby 
 Odbor školství 
 Termín:  průběžně 
  

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

V prosinci 2009 proběhla akce „Poděkování primátora za reprezentaci statutárního 
města Přerova“, na které byli mimo jiné „oceněni“ i úspěšní   přerovští sportovci. 

(ze zprávy Odboru školství) 
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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 
  

Průběžně plněno – pravidelné vyhlašování grantového programu a systém přímých 
podpor pro jednotlivé oblasti podpory, prezentace akcí (Přerovské listy, KTV, www, 
MIC), spolupořadatelství akcí, koordinační jednání s cílem sladit termíny konání 
sportovních, kulturních a společenských akcí  apod.  
Organizování různých akcí pro občany města, př. konání akce „Poděkování primátora 
za reprezentaci statutárního města Přerova“. 

(ze zprávy Kanceláře primátora) 

 
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, grantový 
program. 

(ze zprávy Kanceláře primátora) 

 
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), 

- pokračování v regeneraci městského parku Michalov (viz 3.3.3.3), 
- modernizace plaveckého areálu (viz 3.3.3.7) a zimního stadionu v Přerově (viz 

2.3.6.2), 
- realizace další etapy opravy zámku (viz 3.3.3.5) 
- pokračování ve výstavbě cyklistické infrastruktury (viz 2.1.3.5). 
- digitalizace kina Hvězda (viz 3.3.3.8), 
- revitalizace sportovního areálu na Přerovské rokli (viz 3.3.3.9). 

 
 
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 listopadu 2008 bylo otevřeno nově rekonstruované hřiště při ZŠ Želatovská a v roce 
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2009 bylo zpřístupněno veřejnosti (dříve ZŠ Trávník, ZŠ Velká Dlážka, ZŠ Svisle). 
(ze zprávy Odboru školství) 

 
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 
  

V loňském roce se nepokračovalo s dalšími pracemi na Lagunách. 
 

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

Pokračovala pravidelná činnost zvláštní pracovní skupiny Rady města. Odbor živ. 
prostředí pořídil dokumentaci „Sbírková expozice skleníků“.  
Odbor rozvoje v listopadu 2009 dokončil rekonstrukci skleníků (s celkovými náklady ve 
výši 12 mil. Kč a z toho dotace z ROPu ve výši 9,2 mil. Kč) a vybudování jezírka (s 
náklady ve výši 948 000,-Kč).  

(ze zprávy Odboru životního prostředí a Odboru rozvoje) 

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

Věc je v řešení. Zatím nebyla určena lokalita pro umístění haly. V roce 2008 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.  

Stávající stav zůstává nezměněn.  
(ze zprávy Odboru školství a Odboru rozvoje) 

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

Pokračovala práce zvláštní pracovní skupiny Rady města Přerova. V souladu 
s programem regenerace bylo v roce 2009 v rámci 8. etapy regenerace přerovského 
zámku Odborem rozvoje provedeno: 

- projekční příprava a následná realizace galerie města Přerova v prostorách 
bývalé stolárny (otevřena v únoru 2010) – tato stavba si vyžádala náklady ve 
výši 4,9 mil. Kč (z toho dotace z Ministerstva kultury ve výši 2,53 mil. Kč), 

- oprava ohradní zámecké zdi (náklady ve výši 2,4 mil. Kč, z toho dotace 
z Ministerstva kultury ve výši 0,2 mil. Kč), 

- PD na využití zámeckého příkopu, 
- projekční příprava úpravy jižního parkánu zámku (tzv. letní scéna), vč. doplnění 

o mobiliář. 
(ze zprávy Odboru životního prostředí a Odboru rozvoje) 

 



Zpráva o plnění Strategického plánu ekonomického a územního rozvoje statutárního města Přerova za rok 2009 

Strana 49 (celkem 61) 

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 v roce 2008 i 2009 o dotaci ze 
strukturálních fondů v rámci Regionálního operačního programu, dotace jim však 
nebyla přidělena. Po vyhlášení další výzvy jsou připraveni podat žádost znovu, pokud 
budou mít jinou možnost, zkusí i jiné fondy než ROP. 

(ze zprávy Odboru rozvoje) 

 
3.3.3.7 Modernizace plaveckého areálu 
 Zúčastněné subjekty:  Magistrát města Přerova, Teplo Přerov 
 Odbor rozvoje 
 Termín:  průběžně 
  

V roce 2009 se pokračovalo s rekonstrukcí plaveckého areálu v Přerově dle 
zpracované studie. Podařilo se realizovat: 

- rekonstrukce a rozšíření dětského bazénu, 
- modernizace technologie, 
- nákup vozíku pro invalidy, 
- modernizace restaurace na Brabansku (vč. rekonstrukce šaten), 
- rekonstrukce oken, 
- doplnění turniketů, 
- modernizace sauny, 
- vybudování technického zázemí budovy, 
- rekonstrukce prosklené stěny (mezi venkovním a krytým bazénem), 
- rekonstrukce vstupní brány, 
- zateplení budovy. 

Současně byla pořízena projektová dokumentace na umístění solárních panelů, 
vybudování sociálního zázemí posilovny a přístřešku pro kočárky. 
 
Na koupališti v Penčicích byly vybudovány dětská a velká skluzavka. 
 

Na realizaci další etapy modernizace plaveckého areálu naplánované v letošním roce 
získalo město evropskou dotaci přes 13 mil. korun z Regionálního operačního 
programu. S realizací stavby bylo již započato, letošní etapa zahrnuje: 

- vybudování nové dvouproudové skluzavky o délce 10 m na velkém venkovním bazéně 
a současně jeho rozšíření, 



Zpráva o plnění Strategického plánu ekonomického a územního rozvoje statutárního města Přerova za rok 2009 

Strana 50 (celkem 61) 

- realizaci nových vodních prvků - divoké řeky, lezecké stěny a umělého vlnobití, 

- instalaci nové technologie na cirkulaci vody v dětském brouzdališti, 

- instalace 75 solárních panelů, které zajistí ekologické ohřívání vody. 

(ze zprávy Odboru rozvoje) 

 

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

SPLNĚNO 
 
Dalším krokem modernizace přerovského kina byla jeho digitalizace. Rada města 
Přerova v loňském roce schválila uzavření smlouvy na realizaci veškerých prací a 
dodávek nutných k zprovoznění technologie digitální projekce 2D a 3D filmů. 
Od poloviny ledna letošního roku mohou diváci shlédnout představení ve 2D a 3D 
provedení. 
Digitalizace kina stála cca 4,1 mil. Kč, z toho 1,44 mil. Kč bylo hrazeno ze Státního 
fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, zbývajících 2,7 Kč z vlastních 
zdrojů města. 
Výměna sedadel byla realizována v roce 2007, výměna vzduchotechniky prozatím 
neproběhla. 

(ze zprávy Odboru rozvoje) 

 
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. S postupnou realizací 
investičního záměru se započalo již během roku 2008. 
 
V průběhu roku 2009 byly dokončeny v areálu závodiště na Přerovské rokli tyto práce : 
- instalace bezpečnostních svodidel na vybraných místech autodromu tak, aby byly 
závodní dráhy pro autocross a motocross bezpečné v místě křížení tratí, a také na místě, kde 
hrozilo zničení příjezdové cesty do areálu Naučné stezky…, 
- rekonstrukce sociál. zařízení, 
- zamykatelných bran na přístupových cestách na závodní dráhu, 
- dále byly v průběhu roku zakoupeny dva zemní stroje, které umožňují přípravu 
závodních drah vlastními silami Autoklubu. 
Označení příjezdových cest k závodišti se provádí opakovaně umístěním krátkodobých 
informačních tabulí pouze těšně před konanými závody. 
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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 již 
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 
  

Účast města na veletrzích: 
 
- Urbis Invest 2009 (duben 2009) v Brně pod záštitou Olomouckého kraje - 
mezinárodní veletrh investic, financí, realit a technologií pro města a obce 
 
- Real Vienna (květen 2009) - mezinárodní veletrh pořádaný rakouskou veletržní 
správou Reed Exhibitions Messe Wien. Je to veletrh zaměřený na nemovitosti a 
podnikání, je prostorem pro prezentaci a setkání odborné veřejnosti zabývající se 
investicemi, nemovitostmi a přeshraničními projekty. Přerov se účastnil v rámci 
společné expozice Olomouckého a Zlínského kraje. 
 
- Postav dům, zařiď byt (červen 2009) v Přerově - město prezentovalo své investiční 
záměry i již realizované investice, také plochy určené pro terminál kombinované 
dopravy a veřejné logistické centrum. 
 
- Region Invest (listopad 2009) v Olomouci pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje 
– krajská přehlídka investičních příležitostí, prezentace měst a obcí Olomouckého kraje. 
Přerov se pravidelně zúčastňuje veletrhu ve společné expozici Olomouckého kraje od 
roku 2006 (spolu s dalšími městy Olomouc, Litovel, Prostějov a Šternberk).  
 
 
V dubnu letošního roku byla na webu města Přerova upravena sekce pro podnikatele. 

(ze zprávy Odboru rozvoje) 

 
 

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 
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studie), spolupráce s komisí cestovního ruchu, prezentace města, realizace propagačních 
tiskovin a předmětů. 
 
Během loňského a části již letošního roku se město Přerov účastnilo několika veletrhů 
cestovního ruchu (CR): 

- 15.-18.1.2009 – veletrh CR „GO - REGIONTOUR 2009“ v Brně, 
- 24.-26.4.2009 – mezinárodní veletrh turistiky a odpočinku „LÉTO 2009“ ve 

Varšavě 
- 21.-24.10.2009 – mezinárodní veletrh „TOUR SALON POZNAŇ  2009“ 
- 14.-17.1.2010 – veletrh CR „GO - REGIONTOUR 2010“ v Brně 
- 4.-7.2.2010 – středoevropský veletrh CR „HOLIDAY WORLD 2010“ 

 
V loňském roce se pracovní skupina (složená ze zástupců Odboru rozvoje, Kulturních a 
informačních služeb a ZŠ Komenského) podílela na tvorbě balíčku pro školní výlety 
(„Čtvrtek s mamutím programem“) – jehož podstatou je nabídnout školákům odhalit 
tajemství pravěké historie. Dále se začalo pracovat na webu „Mamutov EU“. 
 
Podařilo se realizovat česko-polský projekt „Vytvoření a společné označení městských 
turistických tras“ (v Přerově se jedná o 4 turist. trasy). 

(ze zprávy Odboru rozvoje a Kanceláře primátora) 

 
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 Kulturními a informačními službami Přerov. 

(ze zprávy Kanceláře primátora) 

 
 
 
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 20 žádostí o dotace vč. investičních záměrů na dotace v celkové výši 93 
890 260,- Kč: 

- 5 žádostí o spolufinancování z operačních programů EU  
-    12 žádostí o spolufinancování z národních programů  
-     2 žádosti o spolufinancování z krajského rozpočtu  
- 1 žádost o spolufinancování z prostředků nadací  
 

Celková výše dotací obdržených během roku 2009 činila částku 408 045 765,50 Kč. 
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Tato částka zahrnuje i čerpání dotací na základě žádostí podaných v dřívějších letech. 
(ze zprávy Odboru rozvoje) 

 
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. 

(ze zprávy Kanceláře tajemníka) 

 
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 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 2009 bylo mezi obce Olomouckého kraje rozděleno 45 mil. Kč v rámci 3 
následujících dotačních titulů: 

• 1 – Podpora budování a obnovy infrastruktury obce  – podáno  35 žádostí,  z 
toho 7 podpořeno, 

• 2 -  Podpora venkovského společenstva – podáno 5 žádostí, všech 5 podpořeno, 
• 3 – Podpora zpracování územně plánovací dokumentace – podány 3 žádosti, 

všechny 3 podpořeny. 

 

Od roku  2010 přijímá žádosti o dotaci z POV Odbor strategického rozvoje Krajského 
úřadu Olomouckého kraje.   

(ze zprávy Odboru rozvoje) 

 
 
 
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 
  

Magistrát města Přerova je účastníkem níže uvedených projektů (modelů), které 
koordinuje Mgr. Dučáková, vedoucí odboru Kanceláře tajemníka ve spolupráci s Mgr. 
Vičanovou, pracovnicí Kanceláře tajemníka: 
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: 
 
I. 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, v rámci ČR je koordinována 
Vzdělávacím centrem pro veřejnou správu ČR, o.p.s. 

Stále probíhá 
 
II. CAF - Common Assessment Framework (společný hodnotící rámec) 
 = zlepšování organizace pomocí sebehodnocení 
Tato metoda má 4 hlavní cíle: 

1. respektovat jedinečné vlastnosti organizací veřejného sektoru, 
2. sloužit jako nástroj pro představitele veřejné správy, kteří chtějí zlepšit 

výkonnost svých organizací, a to  identifikací silných a slabých stránek 
organizace, 

3. působit jako „most“ přes různé modely používané v řízení kvality, 
4. využít benchmarking mezi organizacemi veřejného sektoru. 

Metoda CAF je na magistrátu zavedena od r. 2005 a to na základě Dohody o spolupráci 
„Projektu národní politiky podpory jakosti 2005 – implementace modelu CAF do 
organizací územní veřejné správy v ČR“. Projekt v rámci ČR koordinuje Česká 
společnost pro jakost Praha. 
 
Po 3 roky magistrát prováděl vlastní sebehodnocení, jehož výsledkem je analýza, 
vyhodnocení plnění a sestavení plánu zlepšování na další období.  

Od 1. 1. 2009 – dočasně přerušeno 
 
 
III. 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. Součástí projektu je i zpracování a 
navržení modelu vzdělávání manažerů kvality, který vypracovaly samotné 
zaměstnankyně MMPr. 

• Na modelu spolupracovala s Městem Přerovem spol. EDUKOL s.r.o., která 
obdržela finanční dotaci v rámci operačního programu Rozvoje lidských zdrojů. 
Do tohoto projektu je zapojeno 6 úřadů (Přerov, Prostějov, Šumperk, Hranice, 
Konice, Šternberk) 

• V rámci tohoto projektu byla zorganizována studijní cesta (červen 2007) do 
institucí států UE, které užívají model CAF, v listopadu 2007 bylo ve spolupráci 
s UP v Olomouci, Filozofickou fakultou provedeno šetření spokojenosti občanů,  
a vytvořena metodika kurzu Manažer kvality ve veřejné správě  

• V listopadu 2007 proběhla prezentace Statutárního města Přerova 
v Lisabonu na evropském setkání uživatelů modelu CAF. Přerov se společností 
EDUKOL byl vybrán jako jedniný úspěšný reperezentant  ČR. 

• Završením tohoto projektu byla mezinárodní konference na téma „Zvyšování 
kvality výkonu územní veřejné správy prostřednictvím modelu CAF“, která se 
uskutečnila v květnu 2008 v Olomouci . 

Ukončeno - SPLNĚNO 
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IV. Vzdělávání a podpora profesního a osobnostního rozvoje pracovníků   
       městský úřadů – podpora zlepšování kvality služeb občanům 
Cílem projektu je zvyšovat kvalitu práce a služeb úřadu, zlepšovat image instituce 
veřejné správy a zlepšovat vztahy úřadů a úředníků s veřejností. Projektu se za MMPr 
účastnili personalisté a vedoucí úřadu, vedoucí pracovníci odborů a oddělení a 
pracovníci, kteří jsou v bezprostředním kontaktu s klientem. 

 
Realizací projektu v období únor 2007-duben 2008 město získalo z rozpočtu ČR a ESF 
finanční podporu ve výši 1.426.000,- Kč. 

 
Do stejného je zapojeno dalších 7 úřadů vč. MMPr (MěÚ Luhačovice, MěÚ Letovice, 
MěÚ Blansko, MěÚ Kyjov, MěÚ Kojetín, MěÚ Hranice a MěÚ Prostějov). 

Ukončeno - SPLNĚNO 
 
 
V. Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje 
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. 
 
Na období 2005-2006 s pozdějším prodloužením do konce r. 2007 byla uzavřena 
Smlouva o partnerství a spolupráci s Olomouckým krajem. V průběhu období byla pro 
naplňování projektu zřízena pozice EUROMANAŽERA a pozice REFERENTA 
KVALITY. 

Ukončeno - SPLNĚNO 
 

 
VI. Metody kvality do všech obcí v ČR – I. etapa  
         (účast v pilotním projektu) 
V rámci naplňování Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby 
připravuje Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Národní sítí zdravých měst a Sdružením 
tajemníků městských a obecních úřadů ČR záměr projektu, jehož cílem je připravit 
kapacitu - lidské zdroje, finanční rámce, metodologii a pilotní ukázkové postupy pro 
plošné, systematické a efektivní uplatnění metod kvality v územní veřejné správě (např. 
CAF, Benchmarking, BSC, Místní Agenda 21, ISO). Projekt bude zaměřen na městské 
a obecní úřady a úřady městských částí; bude určen těm, kteří s metodami kvality 
začínají i těm, kdo chtějí své dosavadní aktivity v této oblasti rozvinout.  

Město Přerov se přihlásilo do projektu v červenci 2008.  
 
 
VII. Vzd ělávání a podpora  profesního a osobnostního rozvoje pracovníků 
      městských úřadů – podpora zlepšování kvality služeb občanům 
 
Cílem projektu je ZVYŠOVAT KVALITU PRÁCE A SLUŽEB ÚŘADŮ,  zlepšovat 
image institucí veřejné správy a ZLEPŠOVAT VZTAHY úřadů a úředníků 
s VEŘEJNOSTÍ. 
Toto vzdělávání je hrazeno z ROZPOČTU ČR A EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO 
FONDU. 
Do projektu se zapojilo 8 úřadů: MěU Luhačovice, Magistrát města Přerova, MěU 
Letovice, MěU Blansko, MěU Kyjov, MěU Kojetín, MěÚ Hranice, MěU Prostějov 
Magistrát města Přerova získal částku je 1 426 000.- Kč 
Vzdělávání personalistů, vedoucích úřadů, vedoucích pracovníků odborů a oddělení 
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úřadů, kontaktních pracovníků odborů a oddělení úřadů, vzdělávání pracovníků odborů 
a oddělení úřadů proběhlo v období únor 2007 – duben 2008. 

Ukončeno - SPLNĚNO 
 
VIII. Projekt vým ěnných 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 

Ukončeno - SPLNĚNO 
 
IX. Procesní analýza Magistrátu města Přerova 

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

Ukončeno - SPLNĚNO 
 
X. Zajištění IT podpory pro implementaci výstupů z procesní analýzy   
         Magistrátu města Přerova 

• schváleno na 60. schůzi RM dne 29. 4. 2009, číslo usnesení 2410/60/7/2009 
• smlouva uzavřena dne 20. 8. 2009, termín ukončení 2. 8. 2010  
• předmět smlouvy: rámcová analýza procesního a IT prostředí  

Stále probíhá 
 
 

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. 

(ze zprávy Kanceláře tajemníka) 

 
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 zřídilo 
výbor pro restrukturalizaci p říspěvkových organizací statutárního města Přerova.  
  
V roce 2009 proběhla dvě jednání výboru. 
Na lednovém jednání se výbor zabýval restrukturalizací příspěvkové organizace Služby 
města Přerova, řešila se především situace v lázních Bochoř a na ubytovně Chemik. 
Výbor se zabýval i vztahy města ke kinu Hvězda a k Městskému domu a klubu Tepla 
Přerov a.s. s tím, že by tato zařízení měla být v budoucnu pod správou příspěvkové 
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organizace. Organizaci bylo doporučeno připravit strategii organizace na další období 
včetně zařazení provozování kina Hvězda, Městského domu a klubu Tepla Přerov a.s. 
do této vize. 
Na březnovém jednání výboru předložila organizace SMP svou vizi a plán rozvoje na 
léta 2009-2012. Bylo jí doporučeno připravit ve spolupráci s odborem finančním, 
majetku města, jeho správy a provozu a právním, materiál na jednání Zastupitelstva 
města Přerova dne 20. 4. 2009 v duchu této strategie. Výbor tuto strategii schválil. 
V materiálu SMP organizace navrhla, že by provozovala všechna kulturní zařízení 
statutárního města Přerova, zajistily by detailní benchmarking služeb, provozovaly by 
agenturní a pořadatelskou činnost, naučné stezky, galerii, internetové stránky města, 
Přerovské listy. Organizace by měla spolupracovat s Novým Přerovskem a Kabelovou 
televizí, vytvářet informační materiály pro obyvatele a návštěvníka apod. V materiálu 
organizace navrhla vyjmout ze správy organizace lázně Bochoř a ubytovnu Chemik, a 
to k 30. 4. 2009 a navrhla přejmenování organizace na Kulturní a informa ční služby 
Přerov (KIS).  
Organizace byla přejmenována a od 1.7.2009 je to organizace KIS. Organizaci byly 
vyjmuty ze správy lázně Bochoř. Ke zrušení provozování ubytovny Chemik zatím 
nedošlo přesto, že to bylo dohodnuto. Organizaci KIS byly předány do správy některá 
kulturní zařízení, o další činnosti v této oblasti se bude pravděpodobně jednat 
v návaznosti na platné uzavřené smlouvy o pronájmech.   
Výbor byl na zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 20. 4. 2009 zrušen.  

(ze zprávy Odboru finančního) 

 
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 
  

Akce města se zapojením veřejnosti:  

- výstava „Přerov – včera, dnes a zítra“ (únor-březen 2009) – v Městském 
informačním centru v Přerově. Odbor rozvoje představil významné investice 
realizované městem v posledních letech a připravované investice a záměry.  Návštěvníci 
výstavy se mohli zapojit do současně probíhající znalostní soutěže.  

 

- přednášky pro studenty o investicích, celkovém rozvoji města a geograf. 
informačním systému nabídnuté na jaře  2009 přerovským středním školám . Nabídky 
využila Střední živnostenská škola. 

 

- veřejné shromáždění s občany m.č. Předmostí (únor 2009) za účasti primátora, 
náměstků primátora i zástupců dotčených odborů, na téma rozšíření parkovacích míst. 
Na základě podnětů z tohoto jednání byla zpracována studie na doplnění parkovišť 
v sídlišti Předmostí. 

 

- veřejná přednáška o „Revitalizaci náměstí TGM“ (březen 2009) v Městském domě 
– představení studie řešící jihozápadní část náměstí TGM, úpravy celého vnitrobloku 
ohraničeného ulicemi Blahoslavova, Palackého a Bratrská. 

 

- veřejné projednání návrhu územně plánovací dokumentace „Územní plán města 
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Přerova“ (srpen 2009) v Městském domě 

 

- diskusní setkání s obyvateli k řešení nových dětských hřišť (srpen-září 2009) – 
pořádal Odbor rozvoje k lokalitám Jižní Čtvť IV, U Tenisu – Kosmákova, Dvořákova (u 
nemocnice)  

 

- internetová soutěž o nalezení loga pro cyklostezku Bečvu (podzim 2009) na 
webových stránkách města Přerova. Vybrané logo bude používáno na informačních 
tabulích, v průvodcích a jiných propagačních materiálech.  Jedná se o společnou aktivitu 
měst ležících na cyklostezce Bečva, která má za cíl zviditelnit tuto trasu. 

 

- veřejná prezentace urbanisticko-architektonické studie „Mamutov 
v Předmostí“ (listopad 2009) v Městském domě 

 (ze zprávy Odboru rozvoje) 

Ze strany Kanceláře primátora průběžně plněno - spolupráce s komisemi pro místní 
části a osadními výbory, spolupráce s komisemi rady a výbory, veřejná shromáždění, 
veřejná projednávání, informovanost občanů. Spolupráce s jinými odbory při organizaci 
veřejných jednání s občany. Podpora aktivit komisí a osadních výborů v místních 
částech.  

S účinností od 1.1.2009 byl zřízen osadní výbor v Popovicích a od 3.2.2009 osadní 
výbor v Žeravicích.  

(ze zprávy Kanceláře primátora) 

 

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.  
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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. 

(ze zprávy Kanceláře tajemníka) 

 
 

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 a osadními výbory. 
(ze zprávy Kanceláře primátora) 

 
 

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“.  
V současné době je zpracována projektová dokumentace pro územní rozhodnutí na 
stavbu cyklostezky v ul. Želatovská, řeší se vztahy k dotčeným pozemkům. 
 
Zastupitelstvo města Přerova schválilo usnesením č. 993/29/10/2010  ze dne 12.4.2010 
Společné MEMORANDUM měst a obcí ležících na Cyklostezce Bečva. 

(ze zprávy Odboru rozvoje) 

 
 

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. 

(ze zprávy Odboru rozvoje a Kanceláře primátora) 

 
 



Zpráva o plnění Strategického plánu ekonomického a územního rozvoje statutárního města Přerova za rok 2009 

Strana 60 (celkem 61) 

 
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. 
(ze zprávy Odboru rozvoje) 

 
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. 
(ze zprávy Odboru rozvoje) 

 
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. 
(ze zprávy Kanceláře tajemníka) 

 
 
 
 
 
 
Zpracovala: Ing. Lesáková 
2.8.2010 
 
 


