
Důvodová zpráva:

Rada města Přerova na svém zasedání dne 20. 8. 2013 projednala informativní materiál
o koncepcích, které má v současné době zpracované statutární město Přerov a doporučila
Zastupitelstvu města Přerova předkládaný materiál vzít na vědomí.
Materiál byl vypracován na základě podnětu z 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Odbor koncepce a strategického rozvoje
Územní plán města Přerova

Návrh úprav a rozšířen cyklistických komunikací v Přerově

Územní energetická koncepce Statutárního města Přerova

Integrovaný plán rozvoje města Přerov – jih

Koncepce dětských hřišť

Koncepce veřejných WC

Program revitalizace městského hřbitova v Přerově, části „starý hřbitov“

Program regenerace a rozvoje městské části Přerov - Laguny

Program regenerace a revitalizace domu č.p. 148, tzv. „Městského domu“ v Přerově

Program regenerace a revitalizace bývalého měšťanského domu „Lékárna U anděla strážce“ 
na náměstí T. G. Masaryka č. 8 v Přerově 

Program regenerace panelového sídliště Předmostí

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

Strategie dopravní obslužnosti města Přerova na období  2007-2013

Pasport podnikatelských ploch vhodných pro průmyslovou zónu / plochu ve statutárním městě 
Přerově

Územní 
Kancelář primátora:
Strategie rozvoje cestovního ruchu Přerovska na období  2007 – 2013 „Strategie“

Strategie rozvoje cestovního ruchu Přerovska na období 2007 – 2013 „Analýza“

Akční plán rozvoje cestovního ruchu turistické lokality Přerovsko na období 2007 -2010

Odbor vnitřní správy:
Koncepce rozvoje úřadu města Přerova pro období 2013-2017

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí:
Místní program ke zlepšení kvality ovzduší pro město Přerov

Místní koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro město Přerov na 
období 2006 – 2015



Program regenerace městské památkové zóny

Odbor sociálních věcí a školství:
Koncepce v oblasti školství pro léta 2013 – 2017 ve vztahu k mateřským a základním školám 
zřizovaným statutárním městem Přerovem

Přehled využití kapacit zařízení školního stravování zřizovaných statutárním městem 
Přerovem ve školním roce 2011/2012

II. střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Přerově pro období let 2011 - 2015

UCHU
PŘEROVSKA NA ODBOBÍ 2007 – 2013


