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Zápis z 5. zasedání 

Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu (dále jen VPRID)

konané dne 10.3.2015 v 15:00 h v zasedací místnosti odboru ROZ

Přítomni: Ing. Hermély Petr (předseda výboru), Dostál Marek, Ing.arch. Horký Jan, Mlčák Ladislav, 

Mgr. Pavlíček Robert, Ing. Tužín Tomáš,  Ing. Lesáková Kamila (organizační pracovník)

Omluveni: Švestková Valéria (lékař), Ing. Draška Jiří, Ing. Antonín Prachař

Hosté: Ing. Mgr. Martin Kučera MBA, MPA (ředitel Regionální agentury pro rozvoj střední Moravy); 

Mgr. Dušan Struna (projektový manažer Regionální agentury pro rozvoj střední Moravy), Ing. Pavel 

Gala (vedoucí odboru ROZ), Radek Zahradník (společnost OknoRealit, realitní makléř se zaměřením 

na obchodní reality), Vladimír Holan (předseda Hospodářského výboru)

Program:

1. Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období 

2014-2020 – rozhodnutí o zapracování připomínek

2. Různé

Předseda VPRID zahájil jednání. Výbor je v počtu 6 přítomných členů (3 omluveni) usnášeníschopný.

1. Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období 

2014-2020

Předseda VPRID představil a přivítal zástupce zpracovatele Strategického plánu územního a 

ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období 2014-2020 (dále jen SP) p. Kučeru a p. 

Strunu z RARSM. Rovněž představil hosta, realitního makléře p. Zahradníka, který byl pozván k otázce 

získávání investorů, řešení brownfields a greenfields. 

5. zasedání VPRID bylo svoláno po uskutečněném veřejném projednání SP vč. projednání vlivů 

koncepce na ŽP, které se uskutečnilo v Městském domě Přerov dne 24.2.2015. Úkolem VPRID je 

rozhodnout o připomínkách a návrzích na změnu SP, které zaslali občané i členové VPRID po 

veřejném projednání SP. 

P. Kučera s p. Strunou představovali jednotlivé připomínky, navrhovanou změnu i návrh na jejich 

vypořádání.  Některé připomínky byly bez výhrad akceptovány, část byla zamítnuta, jiné byly 

akceptovány částečně, u dalších proběhla diskuse o tom, v jaké podobě připomínku přijmout. 

Přehled připomínek a jejich výborem schválené vypořádání je přílohou č. 2 tohoto zápisu.

VPRID jednomyslně odhlasoval vypořádání připomínek od občanů a členů VPRID ke SP – viz příloha 

č. 1 usnesení. RARSM zapracuje akceptované připomínky do koncepce a poté Odbor koncepce a 

strategického rozvoje předloží SP ke schválení v orgánech města. 

VPRID jednomyslně doporučil ZM schválit Strategický plán územního a ekonomického rozvoje 

statutárního města Přerova pro období 2014-2020 - viz příloha č. 1 usnesení.
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2. Různé

Dopravní priority – KÚOK žádá město aktualizovat priority města v oblasti dopravních staveb. Priority 

dopravních staveb budou zařazeny jako jeden z bodů následujícího zasedání VPRID. Podklady budou 

zaslány spolu s pozvánkou. Úkol – připravit si návrh priorit.

IPRM Jižní čtvrť – úsek veřejných zakázek připravil zadávací a obchodní podmínky veřejné zakázky 

Jižní čtvrť I a žádá VPRID o projednání. Tato otázka bude zařazena na 6.zasedání VPRID.

Vzhledem k množství témat připravovaných na 6.zasedání VPRID, ustanovil předseda pracovní 

skupiny, které si nastudují podklady a navrhnou závěr. VPRID jednomyslně odhlasoval složení 

pracovních skupin a témat k projednání – viz příloha č.1 usnesení, a to:

Téma k projednání Pracovní skupina 

Regenerace panelového sídliště Přerov Předmostí – 11.etapa Tužín, Draška

Oprava střechy MŠ Píšťalka Horký, Dostál

Oprava městských hradeb Mlčák, Pavlíček, Dostál

Restaurování nástropní dekorativní malby na Zámku v Přerově Pavlíček, Prachař, Hermély

Dopravní priority všichni členové VPRID

Jednací řád Hermély, Švestková

Strojař všichni členové VPRID

Změna ÚP Na Marku všichni členové VPRID

Regulační plán Michalov – Žebračka a 2.změna ÚPm 

Přerova (informativně)
všichni členové VPRID

Průpich všichni členové VPRID

Termín dalšího zasedání se uskuteční dne 17.3.2015 v 15h. Zasedání bylo ukončeno v 17:30 h.

V Přerově dne 13.3.2015

Zapsala: Ing. Lesáková Kamila

………………………v.r………………………..

Ing. Petr Hermély

Přílohy:

Příloha č.1  - Usnesení

Příloha č. 2 – Přehled vypořádání připomínek občanů a členů VPRID ke Strategickému plánu 

územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období 2014-2020

Prezenční listina
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Příloha č.1

Usnesení č. 05

Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu

ze dne 10.3.2015

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu

__________________________________________________________________________________

VPRID/05/01/2015 Vypořádání připomínek ke Strategickému plánu územního a 
ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období 
2014-2020

VPRID  prodiskutoval připomínky ke  Strategickému plánu územního a ekonomického rozvoje 

statutárního města Přerova pro období 2014-2020 s předkladatelem RARSM a schvaluje vypořádání 

připomínek od občanů z veřejného projednání plánu a od členů VPRID dle viz. přílohy č. 2.

Hlasování: PRO 6/ Proti 0 / Zdržel 0 

__________________________________________________________________________________ 
VPRID/05/02/2015 Schválení Strategickému plánu územního a ekonomického rozvoje 

statutárního města Přerova pro období 2014-2020

VPRID doporučuje Zastupitelstvu města schválit Strategický plán územního a ekonomického rozvoje 
statutárního města Přerova pro období 2014-2020.

Hlasování: PRO 6/ Proti 0 / Zdržel 0 

__________________________________________________________________________________ 
VPRID/05/03/2015 Pracovní skupiny 

VPRID schvaluje zřízení pracovních skupin ustanovených pro nastudování podkladů na 6.zasedání 
VPRID. Splněním úkolu pracovní skupiny zanikají.

Hlasování: PRO 6/ Proti 0 / Zdržel 0 

_________________________________________________________________________________
V Přerově dne 10.3.2015

…………………………v.r..……………………………..

Ing. Petr Hermély
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Příloha č.2:

Přehled vypořádání připomínek občanů a členů VPRID ke Strategickému plánu územního a ekonomického rozvoje statutárního města 

Přerova pro období 2014-2020

Připomí
nkující 

Organiz
ace / 
Útvar

Připomínka k části Formulace připomínky se zdůvodněním Navrhovaná změna (nové znění) Stanovisko / vypořádání
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11.2.1 Priorita 2.1: 
Rozvoj dopravní 
infrastruktury

V textu Specifického cíle doplnit slovo 
"motorové". V závorce uvedené vybrané 
negativní vlivy se vztahují převážně na 
motorovou dopravu.

• omezení negativních vlivů 
MOTOROVÉ dopravy na životní 
prostředí (snížení imisní a hlukové 
zátěže, apod.), veřejné zdraví a na 
bezpečnost při zachování dopravní 
obslužnosti území,

akceptováno
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11.2.1 Priorita 2.1: 
Rozvoj dopravní 
infrastruktury

U Specifického cíle odstranit text 
"prostřednictvím zvýšení cestovních 
rychlostí". Zvyšování cestovní rychlosti ve 
městech, zejména pokud jde o 
automobilovou dopravu, jde proti bodu 
"zklidňování dopravy" o bod výše a proti 
obecnému evropskému trendu 
spočívajícím právě ve snižování rychlosti

• zlepšit vnitřní propojení a 
organizaci dopravy ve městě, úspora 
času, zkrácení cestovní doby a 
hlavně plynulosti provozu.

akceptováno
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11.2.1.1 Zajistit 
kvalitní, bezpečné a 
kapacitní dopravní 
napojení města na 
transevropskou 
dopravní síť

Změna textu opatření v souvislosti s 
výstavbou nových železničních zastávek. 
ZM schválilo usnesením č. 40/2/8/2014 
podporu záměru zřízení železničních 
zastávek Předmostí a Dluhonice.

V rámci železniční infrastruktury 
bude podporována ..., stejně jako 
modernizace městských a 
příměstských tratí v souvislosti s 
rozvojem integrované dopravy a 
výstavby nových železničních 
zastávek.

akceptováno
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11.3.3.2 Zlepšení 
kvality a vybavenosti 
veřejných 
prostranství, včetně 
přilehlých budov

Doplnit text v rámci opatření. 
Architektonické a urbanistické soutěže 
jsou jedním z nejspolehlivějších způsobů, 
jak dosáhnout kvalitního řešení. Navíc 
jsou nově silně podporovány Politikou 
architektury ČR, strategickým 
dokumentem české vlády schváleným 
14.1.2015. 

"Za účelem zvýšení kvality veřejných 
prostranství a veřejných budov 
budou přednostně vyhlašovány 
architektonické a urbanistické 
soutěže o návrh, a to především u 
předpokládaných hodnot zakázky 
přesahujících 20 milionů korun."

Akceptováno s malou modifikací textu: 
Za účelem zvýšení kvality veřejných prostranství a 
veřejných budov budou vyhlašovány architektonické 
a urbanistické soutěže o návrh, a to zejména u 
zakázek s předpokládanými náklady přesahujícími 
20 mil. Kč.
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11.2.2.2 Budování a 
modernizace 
technické 
infrastruktury, 
úspory energie a 
zajištění čistoty 
města

Doplnit závorku v textu opatření. 
Rekuperace tepla z odpadního vzduchu 
se nikde explicitně neobjevuje, ale patří k 
jednomu ze způsobů snižování 
energetické náročnosti budov a zároveň 
přispívá ke zvýšení kvality vnitřního 
prostředí.

Cílem této části opatření je zejména 
zlepšení kvality ovzduší ..., snížení 
energetické náročnosti budov (při 
zvýšení kvality jejich vnitřního 
prostředí, například instalací 
řízeného větrání s rekuperací tepla) 
a také…

akceptováno
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Tab. č. 1: 
Monitorovací 
indikátory výsledku 
sledované pro 
potřebu evaluace

Změna monitorovacích indikátorů a jejich 
cílových hodnot. Cíle pro jednotlivé 
indikátory jsou stanoveny velmi 
neambiciózně, přičemž v některých (výše 
uvedených) položkách dosahujeme cíle již 
nyní. Je třeba obecně přehodnotit 
nastavení cílů.

Cíl indikátoru "Podíl cyklistické 
dopravy na přepravních výkonech*" 
zvýšit na 25% (již dnes se dosahuje 
12-15%)
Cíl indikátoru "Počet cestujících 
městskou hromadnou dopravou" -
cílem je pokles o 5%? Proč, když v 
jiném cíli se má u MHD zvýšit podíl 
na přepravních výkonech? Navrhuji 
nárůst o 5%.
Cíl indikátoru " Podíl vytříděného 
odpadu na celkovém objemu 
komunálního odpadu" zvýšit 
alespoň na 40%, POH ČR požaduje 
do r. 2020 alespoň u plastů, skla, 
papíru a kovu 50% hmotností podíl 
vytříděnosti. Pro všechny odpady a 
objemová % je 40% zřejmě 
odpovídající podíl.
Cíl indikátoru "Plocha veřejné zeleně 
na území města, vč. místních částí" -
nárůst. Nárůst plochy zeleně 
neznamená nutně zvýšení její 
kvality. Navrhuji zcela vypustit
Indikátory v oddíle 3.3 Atraktivita 
města pro život se vztahují pouze na 
počty a možnosti bydlení. 
Zajímavým indikátor může být 
například rozdíl růstu cen 
průměrného bytu 3+1 mezi 
Přerovem a okolními městy, což 
může do jisté míra porovnat 
atraktivitu pro život oproti okolí.

Akceptováno:

 Zvýšení podílu cyklistické dopravy na přepravních 
výkonech na 25% 

 Nárůst počtu cestujících městskou hromadnou 
dopravou o 5%

 Dosažení podílu 20% vytříděného biologicky 
rozložitelného odpadu z celkového množství
komunálního odpadu 

 Dosažení míry recyklace papíru, plastu, skla, kovů 
obsažených v komunálních plastech dle indikátoru 
POH ČR (tj. 50%)

 Úplné vypuštění indikátoru nárůst „plochy veřejné 
zeleně na území města, vč. místních částí“ 

 Doplnění indikátorů výsledku Tab.č.160, Priorita 
3.3 Atraktivita města pro život o indikátor snížení 
„rozdílu průměrných cen bytů na území okresu 
Přerov a okresů Kroměříž, Prostějov a Olomouc dle 
dat z www.realitycechy.cz
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Tab. č. 2: Aktualizace 
Zásobníku 
projektových 
záměrů a Akčního 
plánu 

• Aktualizace Akčního plánu -> 
odpovědným subjektem bude Výbor pro 
plán, rozvoj, investice a dopravu. Komise 
strategického rozvoje není RM zřízena, 
její funkci přebírá Výbor zastupitelstva 
města. Opravit i v jiných odkazovaných 
místech

Výbor pro plán, rozvoj, investice a 
dopravu

akceptováno
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Vize Konkretizovat vizi. Vize je značně obecná 
a pro běžného občana nesrozumitelná. 
Co je hlavní pól růstu, modální dopravní 
uzel, co je stabilizace populace? 
Navrhuji vizi přeformulovat bez použití 
odborných výrazů, a pokud se nepodaří 
konkretizovat, tak doplnit nějaké 
specifické globální cíle, ze kterých bude 
zřejmé, kam se město má do roku 2025 
dostat.

Bez návrhu Částečně  akceptováno
Vize formuluje a popisuje ideální stav, jehož by mělo 
být v budoucnosti v území dosaženo. Neměla by být 
konkrétní, ale měla by umožňovat maximálně široký, 
obecně formulovaný základní směr rozvoje. Vize 
města Přerova splňuje veškeré tyto atributy.

Na rozdíl např. od vize Olomouckého kraje 
„Olomoucký kraj je krajem spokojených obyvatel, 
kteří jej považují za svůj domov a místo pro realizaci 
svých pracovních a osobních cílů“ ukazuje základní 
směrování (orientaci) města, a to na 1. ekonomický 
rozvoj a tvorbu pracovních příležitostí, 2. rozvoj 
dopravní a environmentální infrastruktury (podpora 
environmentální udržitelnosti) a 3. vytváření 
atraktivních podmínek pro život obyvatel. Ke všemu 
vize města Přerova je dále v textu podrobně 
specifikována.

Vize byla mírně modifikována, a to ve třetím bodě:

 Bezpečným městem s kvalitním životním 
prostředím, které vytváří atraktivní podmínky pro 
život svých obyvatel i jeho návštěvníků, čímž přispívá 
k zamezení odchodu obyvatelstva z území.
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Kapitola 12 Doplnit způsob vyhodnocování projektů z 
hlediska vlivu na implementaci 
Strategického plánu. Značná obecnost 
strategického plánu (v plánu je zkrátka 
vše, co by mohlo být teoreticky ve 
stanoveném období realizováno) 
eliminuje princip koncentrace prostředků 
města v klíčových oblastech rozvoje. „Na 
co se soustředit, abychom dosáhli 
adekvátních efektů v časově omezeném 
úseku?“ 
Proto by bylo záhodno více specifikovat 
generální cíle strategického plánu a 
navrhnout metodu jak budou projekty 
vyhodnocovány před vlastní 
přípravou/realizací. Cílem takového 
opatření je elimininovat projekty, ke 
kterým sice budou dotační tituly, ale 
nebudou mít významný vliv na plnění 
strategie, současně ovšem budou vázat 
zdroje.

Bez návrhu
Neakceptováno – nelze vytvořit metodiku výběru 
projektů k realizaci, takových, které by jednoznačně 
naplnily cíle a vizi. 

Zdůvodnění:
Strategický plán rozvoje statutárního města Přerova 
je plánem rozvoje nejenom samotného Statutárního 
města Přerova (SMP), ale všech subjektů působících 
na území města, ať už z veřejného, podnikatelského či 
neziskového sektoru. Je právem každého subjektu 
realizovat své aktivity/projektové záměry v souladu se 
svými plány rozvoje (u Statutárního města Přerova 
např. v souladu s programovým prohlášením Rady či 
na ně navazujícími vnitřními předpisy), ne na základě 
„diktátu“ strategického plánu. 

Metody vyhodnocování projektů před vlastní 
přípravou/realizací mají opodstatnění u strategií (ITI, 
MAS,…), přes které „proudí“ finanční toky na realizaci 
jednotlivých projektů a kde je potřeba stanovit 
případnou alokaci.
Ve strategickém plánu není vše, co by mohlo být 
teoreticky ve stanoveném období realizováno, jsou 
zde navržena taková opatření, které chtějí realizovat 
subjekty na území města Přerova a která byla v 
následných diskusích zástupci významných lokálních 
aktérů k realizaci navrhnuta (v rámci Pracovních 
skupin či jednání Komise strategického rozvoje). Na 
SP budou navazovat koncepční*strategické 
dokumenty v dílčích oblastech, které budou tyto 
oblast rozpracovávat do vyšších podrobností.

Objevují se i taková opatření, ve kterých SMP nebude 
realizovat své aktivity (např. realizace 
protipovodňových opatření, rozvoj infrastruktury pro 
poskytování zdravotnických služeb, podpora 
integrovaného záchranného systému, podpora 
inovační infrastruktury, transferu znalostí a 
technologií,…), přesto si zástupci města uvědomují, že 
jejich podpora/realizace je neméně důležitá.
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Priorita 1.2. Odstranění priority Cestovní ruch. 
Cestovní ruch, i přesto, že byl prioritou v 
předchozím strategickém plánu, vykazuje 
neuspokojivé výsledky (pokles 
přenocování – 40,6% v období 2007-
2010). Přerov nemá dostatečný potenciál, 
který by zaručoval návratnost prostředků 
vložených do  rozvoje cestovního ruchu. 
Vzhledem k omezenosti zdrojů je nutné 
redukovat počet priorit a soustředit „síly“ 
na nejdůležitější věci. Na místo 
cestovního ruchu bych doporučoval 
věnovat zvláštní pozornost 
zpracovatelskému průmyslu, který se 
bude těšit mimořádné pozornosti v 
příštím programovacím období EU 
2014plus, což se o cestovním ruchu říci 
nedá. Pokud vezmeme v úvahu struktur 
ekonomiky z hlediska zaměstnanosti, tak 
zpracovatelský průmysl se podílí 49,2 %, 
zatímco například služby ubytování, 
stravování 2,3 %.  Je jednoznačné, že jiné 
ekonomické činnosti jsou pro Přerov 
mnohem významnější než cestoví ruch.

Připomínka neakceptována

Zdůvodnění: Cestovní ruch vykazuje neuspokojivé 
výsledky z jednoho prostého důvodu: hospodářská 
krize. Její dopad postihnul nejenom Olomoucký kraj, 
ale i celou Českou republiku. Dokonce i v Olomouci, 
nejnavštěvovanějším městě regionu, došlo k 
výraznému úbytku návštěvnosti. Přerov má potenciál 
v tomto sektoru, ale bohužel značně nevyužitý.

S názorem, že cestovní ruch není pro město důležitý, 
nesouhlasila řada členů Pracovních skupin, Komise 
strategického rozvoje, ani Výboru pro plán, rozvoj, 
investice a dopravu.
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11.1. Prioritní osa 
ekonomický rozvoj

Zahrnutí podnikatelského inkubátoru na 
úroveň opatření. Absence 
podnikatelského inkubátoru je slabou 
stránkou – viz. SWOT analýza. V 
předchozím období strategického plánu 
byl zahrnut, do poslední chvíle byla snaha 
o jeho realizaci, ale nakonec nebyl 
realizován. Pokud má být prioritou 
podpora začínajícím firmám, tak to bez 
specializované instituce půjde obtížně.

Bez návrhu Akceptováno - jako jedna z možných aktivit opatření
Vznik podnikatelského inkubátoru prozatím nebyl 
podpořen aktivitou žádného subjektu, byl ale zařazen 
v rámci Opatření 1.1.3 Podpora inovační 
infrastruktury, transferu znalostí a technologií. 

V žádném případě se nejedná o opatření, ale pouze o 
konkrétní aktivitu/projektový záměr.
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8.5.2. Chybí problém psích výkalů na veřejných 
prostranství. Je třeba zahrnout jako 
slabou stránku a promítnout do opatření 
návrhové části.

Bez návrhu Neakceptováno
Psími výkaly se má zabývat např. vyhláška města, ne 
strategický plán rozvoje, který se zaměřuje na klíčové 
oblasti rozvoje.
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Obecně k parkování 

(Priorita 2.1: Rozvoj 
dopravní 
infrastruktury)

Vzhled města - nelze neustále ustupovat 
majitelům aut, kteří svými auty 
"zaneřáďují" vzhled ulic a chtějí zabírat 
další prostory. Když si někdo kupuje 
almaru, tak musí mít pro ni v bytě místo. 
Když si kupuje auto, tak bezohledně je 
postaví na veřejný prostor. Není ochoten 
investovat do garáže. . Musíte přinutit 
majitele, aby investovali do společných 
moderních  podzemních poschoďových 
garáží /na př. ve Švýcarsku jsou rozlehlé 
garáže pod fotbalovým hříštěm a ani se 
to nepozná./ Další rozvoj dopravy jsou 
vírníky a vrtulníky- to zase budou všichni 
majitelé chtít u domu přistávací a 
parkovací plochu? Parkování u domů na 
ulicích musí být tak drahé, aby se 
majitelům vyplatilo řešit garážování a 
parkování jinak. Musíte jim v plánu města 
vytvořit prostor a podmínky - podívejte 
se dopředu 25 let. Nevyužité a 
problémové prostory - na př. po armádě -
Jaslo, OVS, velitelství, Želatovky, kryty CO  
a jinde- co s tím?.  Neříkejte, že v Přerově 
by se nenašly prostory pro tyto  objekty. 
A kdo to zaplatí - no majitelé aut buď  z 
fondu za parkování a nebo vytvoří 
"stavební družstva". Když by měl majitel 
auta platit za parkování na ulici 1500-
2000 měsíčně, tak něco vymyslí. Na 
druhé straně musíte vyčlenit prostory 
tam, kde se auta sjíždí za účelem 
krátkodobého stání /úřady, obchody/ a 
nebo sběrná okrajová parkoviště s 
pravidelnou hromadnou hustou 
dopravou. 
Když se někdo zeptá"jak to děláš ty, ty 
chytráku" tak já a další v rodině máme 
garáže, které jsme zaplatili, platíme daň, 
elektřínu a údržbu a do garáže zajedeme 
na kole nebo pěšky.

Problematika parkování bude mj. podrobně řešena 
v Plánu udržitelné mobility statutárního města 
Přerova.
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Priorita 3.2: Sociální 
oblast, bezpečnost a 
zdraví obyvatel

Výstavba bydlení pro seniory - jejich 
počet bude postupně takový, že 
dosavadní a plánované kapacity 
nepostačí. Navrhněte a postavte to tak, 
aby se Vám v nich spokojeně bydlelo.

Neakceptováno – již je zahrnuto

Výstavba domova pro seniory je již zařazeno do 
zásobníku projektových záměrů
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Vize Ponechat odborné výrazy ve vizi, jsou 
běžně užívané. Změnit výraz 
„multimodální“ dopravní uzel.

Změna výrazu na „intermodální 
dopravní uzel“

Akceptováno
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Zásobník 
projektových 
záměrů 

Chybějí databáze brownfileds Mezi aktivity opatření 1.1.1 Příprava 
vhodných investičních ploch 
k podnikatelským aktivitám doplnit 
analýzu brownfields na území města 
– termín 2015

Akceptováno

Doplnění „Vyhledávací studie lokalit brownfields na 
území města Přerova“ do Zásobníku projektových 
záměrů


