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Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1 bere na vědomí důvodovou zprávu plnění Strategického plánu ekonomického a územního 
rozvoje statutárního města Přerova za roky 2011 a 2012.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Komise strategického rozvoje

Komise strategického rozvoje na svém 9. zasedání dne 19.11.2012 přijala následující 
usnesení:
Usnesení KSR 9.1
Komise strategického rozvoje po projednání doporučuje Radě města Přerova vzít na vědomí 
Zprávu o plnění Strategického plánu ekonomického a územního rozvoje statutárního města 
Přerova za roky 2011 a 2012.

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města Přerova na svém 4. zasedání dne 5. února 2007 usnesením č. 56/4/6/2007 
schválilo Strategický plán ekonomického a územního rozvoje statutárního města Přerova pro období 
2007-2013 (dále jen Strategický plán). Formuluje strategické cíle města na zvolené období a dále je 
konkretizuje ve formě příslušných priorit, opatření a aktivit s určením zúčastněných subjektů a 
předpokládaného termínu realizace. Příkazem č. 1/07 uložil tajemník Magistrátu města Přerova 
vedoucím dotčených odborů naplňovat příslušná opatření vyplývající ze schváleného strategického 
dokumentu. 



Odbor koncepce a strategického rozvoje každoročně zpracovává a předkládá orgánům města Zprávu 
o plnění Strategického plánu. Na přelomu ledna a února 2012 oslovilo oddělení koncepce a rozvoje 
města zúčastněné subjekty a garanty spolupráce, a to jak vedoucí odborů Magistrátu města Přerova, 
tak i subjekty mimo magistrát. V průběhu roku 2012 byly informace a podklady tříděny, zpracovávány 
a připomínkovány do podoby návrhu Zprávy o plnění Strategického plánu ekonomického a územního 
rozvoje statutárního města Přerova za roky 2011 a 2012 (viz příloha). Před zasláním tohoto návrhu 
členům komise byla tato zpráva připomínkována také několika odbory MMPr. Poté byl tento návrh 
zaslán všem členům Komise strategického rozvoje, která na svém 9. jednání konaném dne 19.11.2012 
po projednání připomínek doporučila Radě města Přerova vzít na vědomí Zprávu o plnění 
Strategického plánu za roky 2011 a 2012.

Vzhledem k tomu, že Strategický plán je v platnosti do roku 2013, zabývá se odbor rozvoje přípravou 
nového. Nedílnou či podpůrnou součástí strategických plánů jsou tzv. profily měst, které obsahují 
demografické záležitosti, informace o infrastruktuře, souvislosti s plánem olomouckého kraje, 
průzkumy podnikatelského prostředí apod., které je nutné mít zpracovány. V současné době je vhodné, 
aby i strategické plány byly vhodně doplněny i na případné programové podpory z Evropské unie, 
které se nyní  vytvářejí. Je proto žádoucí, aby byl výběrovým řízením nalezen zpracovatel či 
moderátor k tvorbě nového plánu, který by jednotlivé pracovní skupiny vedl, usměrňoval a korigoval a 
pomohl městu vytvořit plán reálný s reálně měřitelnými kritérii ve vazbě na reálné finanční možnosti.

Na základě zápisu z porady vedení doplňujeme důvodovou zprávu jednoduchým přehledem 
nesplněných zásadních úkolů strategického plánu: (jsou to úkoly, kde jsou i jiní nositelé než město 
Přerov)

1. Tvorba a rozvoj podnikatelského prostředí
1.1.2.1 Terminál kombinované dopravy
1.2.1.4 Zřízení podnikatelského inkubátoru
1.3.2.2 Realizace muzea optiky

2. Dopravní a technická infrastruktura, životní prostředí
2.1.2.1 Propojení ulic Velké Novosady a Tovární (tzv. „průpich“)
2.1.2.2 Propojení ulic Tovačovská a gen. Štefánika (přes „Mádrův podjezd“)
2.1.2.4 Propojení ulic Osmek a I/47 (přes „výstaviště“)
2.1.2.5 Propojení silnic II/434 a II/150 (za Meoptou a Gambrem)
2.1.2.6 Obchvat Kozlovic
2.1.3.1 Realizovat úpravy křižovatek Kojetínská – Tovačovská, ...
2.1.4.3 Zřízení nové vlakové zastávky na dluhonské spojce
2.1.5.2 Realizace parkovacích domů
2.2.1.3 a 2.2.1.4 Vybudování kanalizace v místních částech
2.3.2.2 Provést revitalizaci parků ..., nám. Svobody a náměstí Fr. Rasche
2.3.2.3 Realizovat „Koncepci veřejných WC v Přerově“

3. Rozvoj lidských zdrojů a kvality života
3.1.2.1 Přemístění Městské knihovny do vhodných prostor
3.2.3.3 Regenerace a revitalizace západní strany náměstí T. G. Masaryka
3.2.3.4 Stavební úpravy Žerotínova náměstí – realizace další etapy
3.2.3.5 Parterové úpravy Horního náměstí
3.2.3.6 Rekonstrukce budovy Smetanova 7A
3.3.3.4 Výstavba víceúčelové haly
3.3.3.6 Stavba in-line parku

3.3.3.8 Výměna vzduchotechniky ... v Kině Hvězda


