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Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje Projekt regenerace panelového sídliště Trávník, vypracovaného dle podmínek 
Nařízení vlády č.494/2000 Sb. pro poskytnutí dotací ze státního rozpočtu

Důvodová zpráva:

Na území města Přerova se nachází 10 obytných souborů - sídlišť postavených převážně 
panelovou technologií, ve kterých žije více než dvě třetiny obyvatel města. Většina z nich 
vykazuje urbanistické nedostatky poplatné době svého vzniku. Na druhé straně se v 
panelových sídlištích skrývá významný potenciál bytů, který při odpovídající úpravě a údržbě 
nabízí slušný standard se životností minimálně 80 let. Z toho vyplývá, že i v blízké 
budoucnosti budou tato sídliště hrát významnou roli na trhu s byty. 
K podpoře zlepšení podmínek bydlení vydala vláda ČR Nařízení č.494/2000 Sb., o 
podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových 
sídlišť. Tento program umožňuje získání státních dotací až do výše 70 % rozpočtových 
nákladů na dopravní a technickou infrastrukturu v sídlišti, zeleň, dětská hřiště a přestavbu 
některých objektů na občanskou vybavenost. Základní podmínky pro získání dotace jsou: 
schválený územní plán, schválený projekt regenerace panelového sídliště a minimálně 30% 
spolufinancování ze strany města. 
Nařízení vlády vyžaduje zapojení veřejnosti do tvorby projektu regenerace panelového 
sídliště zajištěním účasti obyvatel a všech místně dotčených fyzických a právnických osob. 
Proklamuje pozornost oblasti sociální, ekonomické, urbanistické a architektonické, oblasti 



technických úprav a modernizace, předpokládá všestranné zlepšení obytného prostředí 
panelových sídlišť, odstranění jejich mono funkčnosti a jejich přeměnu ve víceúčelové celky. 
Nevztahuje se však na opravy a úpravy panelových domů, ale pouze veřejných prostranství, 
které musejí být v majetku města.
Rada města Přerova na své 88.schůzi  konané dne 9.4.2014 usnesením č. 3307/88/7/2014 
pověřila Odbor koncepce a strategického rozvoje k zadání projektu regenerace panelového 
sídliště Trávník za podmínky finančního krytí.
Odbor koncepce a strategického rozvoje, oddělení koncepce a rozvoje města zadalo 
vypracování Projektu regenerace panelového sídliště Trávník. Tento Projekt regenerace 
panelového sídliště Trávník  obsahuje analytickou část a návrhovou část, která sestává z 
textové, výkresové, ekonomické a dokladové části. 

V rámci zpracování analytické části projektu proběhla v období od 13.10. do 23.10.2014 
anketa mezi obyvateli sídliště Trávník. Anketní dotazníky byly umístěny do schránek na 
dopisy všech bytů a rovněž na internetových stránkách. Sběrnými místy  pak byly pekárna 
Tiefenbach v ulici Trávník, Městská knihovna v budově Chemoprojektu a MŠ Kozlovská, 
popř. byla možnost zaslat vyplněný dotazník e-mailem.

Součástí této ankety byla i výzva pro obyvatele k účasti v občanské poradní komisi, která se 
bude podílet na konečné podobě regenerace.

Rada města Přerova na své 4.schůzi konané dne 4.12.2014 , usnesením č.40/4/4/2014, zřídila 
Občanskou poradní komisi pro Program regenerace panelového sídliště Trávník ve složení:

1. Ing.arch.Jan Horký, předseda komise
2. Ing.Tomáš Tužín
3. Ing.František Zlámal
4. Ing.arch.Klára Koryčanová
5. Svatava Doupalová
6. Pavel Slezáček
7. Alice Karlíková
8 Ing.Pavel Zatloukal
9. Alena Zatloukalová
10. Jiřina Vaškových
11. Ing.Miloslav Skládal
12. Antonín Čechák
13. Eduard Chajda
organizační pracovník: Irena Dvořáková

Veřejné projednání návrhové části projektu regenerace panelového sídliště Trávník se konalo 
dne 15.12.2014 od 16:00 hodin v prostorách školní jídelny ZŠ Trávník.

Veřejné představení projektu se konalo dne 23.2.2015.

Zpracovaný Projekt regenerace panelového sídliště Trávník rozděluje řešenou lokalitu na 10 
etap, přičemž každá etapa představuje 1 rok realizace. Jako první etapa je navrženo řešení 
veřejného prostranství kolem bytových domů Budovatelů 2 a 4 a před prodejnou 
samoobsluhy. Toto území bylo vybráno z důvodu částečné projektové připravenosti. 



Projekt regenerace panelového sídliště se řídí Nařízením vlády č.494/2000 Sb. o podmínkách 
poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť. V §5 
Postup při poskytování dotace, je jednou z podmínek i doklad o schválení projektu regenerace 
panelového sídliště zastupitelstvem.
Po schválení Projektu v orgánech obce bude zadáno vypracování projektové dokumentace na 
řešení 1.etapy.

Obdobný Projekt regenerace panelového sídliště byl schválen i panelového sídliště Předmostí, 
kde bylo již úspěšně zrealizováno 9 etap s celkovými náklady 79,645 mil. Kč , z toho 39,477 
mil. Kč ze státní dotace.

Rada města Přerova na své 12.schůzi, konané dne 12.3.2015, usnesením č. 272/12/5/2015, 
doporučila Zastupitelstvu města Přerova schválit Projekt regenerace panelového síldiště 
Trávník, vypracovaného dle podmínek Nařízení vlády č.494/2000 Sb., pro poskytnutí 
dotací ze státního rozpočtu.

Příloha: komplexní situace a výkres etapizace.
Celý Projekt regenerace je možno shlédnout na stránkách města Přerova v odkaze : 
http://www.prerov.eu/cs/magistrat/rozvoj-mesta/koncepce-studie-strategie/


