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Název materiálu:

Projekt Obnova zámeckého parku v Pavlovicích

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje rozpočtový rámec akce "Obnova zámeckého 
parku v Pavlovicích" ve výši 4,2 mil. Kč.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Stanovisko Rady města Přerova:

Rada města Přerova se předlohou zabývala na své 80. schůzi dne 13. 11. 2013 a podala návrh 
Zastupitelstvu města Přerova ke schválení.

Odbor ekonomiky

Dne 13.11.2013 uložila Rada města Přerova příslušným odborům připravit a podat žádost        
o dotaci na projekt Obnova zámeckého parku v Pavlovicích. V důsledku tohoto rozhodnutí 
byl pro jednání Zastupitelstva města Přerova upraven návrh rozpočtu na rok 2014, a to 
navýšena rezerva rozpočtu o 1,1 mil. Kč za účelem vymezení vlastního podílu města na výše 
uvedenou akci, a to v návaznosti na ustanovení § 11 odst. 2 zákona 250/2000 Sb.,                    
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, kdy územní 
samosprávný celek, pokud se podílí na realizaci programu nebo projektu spolufinancovaného 
z rozpočtu Evropské unie, musí jeho rozpočet na příslušný kalendářní rok obsahovat 
stanovený objem finančních prostředků účelově určených na spolufinancování projektu. 
Rozpočet města na rok 2013 nedisponuje volnými finančními prostředky, které by mohly být 
rezervovány k financování celé akce. Proto, aby mohl být projekt realizován, v případě, že 
nebudou v rozpočtu zdroje např. z přebytku hospodaření roku 2013, budou k jeho 



předfinancování ve výši předpokládané dotace použity zdroje dotace z protipovodňových 
opatření, kde se očekává její příjem koncem roku 2013, případně začátkem roku 2014              
a s nimiž je v současné době uvažováno ke krytí nákupu akcií VaK v roce 2015 (tj. budou 
z rezervy zapůjčeny a následně po obdržení dotace k této akci vráceny). Předloha byla 
zpracována na základě žádosti odboru správy majetku a komunálních služeb ze dne 
26.11.2013, který také předložil úplné znění důvodové zprávy.

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Zámecký park v Pavlovicích je veřejně přístupný. Protože jsou některé dřeviny v havarijním 
stavu a dochází k častému padání větví případně odlomení silných větví, je zde zvýšené 
nebezpečí úrazů obyvatel DD i ostatních návštěvníků parku a velkých majetkových škod.  
Rizikový stav dřevin nutně vyžaduje uskutečnit navrhovaná opatření na stabilizaci celého 
areálu parku (odstranit havarijní dřeviny, stabilizovat koruny stěžejných dřevin, vysadit nové 
stromy a keře).

Důvodová zpráva:

Město Přerov je vlastníkem zámku a přilehlého parku v Pavlovicích u Přerova.  Objekt zámku čp. 95 
je nemovitou kulturní památkou zapsanou v ÚSKP ČR pod č. rejstříku 10334/8-3535. Součástí 
památkově chráněného areálu je i zámecký park. Celý areál je provozován jako Domov důchodců 
Alfreda Skeneho a provozovatelem je Krajský úřad Olomouckého kraje.
Údržba parku je zajišťována provozovatelem Domova důchodců a je provozována jen 
v nejzákladnějších úkonech. V současné době tvoří kostru parku pouze staré stromy z původních 
výsadeb, chybí zde nižší věkové zastoupení stromů. Jelikož zásahy do stromového patra probíhaly jen 
nahodile, došlo k narušení původní kompozice parku a současný stav dřevin je velmi špatný a park se 
rozpadá. 
V průběhu roku 2013 došlo k několika haváriím na porostech v parku, kdy za běžných klimatických 
podmínek došlo k ulomení větví na několika jedincích a dále vlivem silného větru došlo k dalšímu 
ulamování větví a rozlomení několika stromů. Následně byly provedeny kontrolní prohlídky                 
a odstraněny aktuální havárie, které představovaly ohrožení životů a zdraví uživatel a návštěvníků 
zámeckého parku.
V současné době se jeví jako nezbytně nutné provést odstranění dřevin v havarijním stavu a následně 
zajistit náhradní výsadby za odstraněné a chybějící stromy pro zachování základních charakteristik 
parku a jeho architektury. Po provedení kácení budou provedeny dosadby nejpozději do konce 
kalendářního roku následujícího po kácení.  Pracemi narušený terén bude neprodleně obnoven.
Příslušné vyhodnocení a projektovou dokumentaci na pěstební opatření a návrh výsadeb vypracoval 
Ing. Zdeněk Strnadel, Kunčice pod Ondřejníkem 663, 739 13 Kunčice p. O. Předpokládané finanční 
náklady na realizaci akce činí cca 4,2 mil. Kč.
Realizace by měla proběhnout v letech 2014-2015.

V červnu 2013 byla vyhlášena 50. výzva Operačního programu životní prostředí (OPŽP) na 
předkládání žádostí o dotace v rámci prioritní osy 6 - zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast 
podpory 6.5. Podpora urbanizované krajiny.
Jmenovaný projekt splňuje podmínky pro předložení žádosti o dotaci na spolufinancování z tohoto 
programu.
Podmínky výzvy:
- termín ukončení přijmu žádostí 29.11.2013
- projekt může získat podporu dotace max 75% z celkových způsobilých výdajů
- prohlášení žadatele o zajištění vlastního finančního podílu na zajištění akce, tj. 25% z celkových 
uznatelných výdajů.



Na jednání u primátora města dne 4.11.2013 bylo dohodnuto, že město Přerov žádost o dotaci z OPŽP 
podá. Žádost o dotaci připraví Odbor koncepce a strategického rozvoje, odd. projektových řízení          
a správy dotací ve spolupráci s Odborem stavebního úřadu a ŽP (odd. ochrany ŽP a památkové péče)   
a Odborem správy majetku (odd. správy ostatního majetku a komun. služeb). Realizátorem akce pak 
bude Odbor správy majetku.


