
Investiční priority

Předmostí

Financování z rozpočtu města Přerova - rybník (dotace, zadržování vody v krajině)
1. Pokračovat v programu regenerace panelového sídliště Předmostí letos 11.etapa, je 

stále připravena 10 etapa, připravuje se 12. etapa 

2. Revitalizace prostoru před hřbitovem 

3. Rekonstrukce komunikací Tyršova, Karasova, Kotkova, Janáčkova  

4. Legalizace parkování v prostoru nepoužívaného sportoviště za domy Hranická 11 a 

13.

5. Vybudování velkokapacitního parkoviště v prostorách areálu bývalého FKK 

6. Doplnění zábradlí v podjezdu 

7. Revitalizace rybníků směrem Dluhonice

8. Žel. zastávka Předmostí 

9. Zastávka MHD Sportovní

Lověšice 

Financování z rozpočtu města Přerova
1. Rekonstrukce místní komunikace U parku včetně sjezdů a chodníků - bylo 

vydáno stavební povolení dne 25.7.2011 a jeho platnost byla Rozhodnutím č.61/2013 
ze dne 25.11.2013 o dva roky prodloužena.

2. Rekonstrukce komunikace U Sokolovny parc.číslo 505/1 včetně zřízení parkovacích 
stání pro osobní auta u domů a hostince

3. Rekonstrukce chodníku v podjezdu včetně zábrany proti postříkání chodců
4. Oprava komunikace v podjezdu - propadlého středového žlabu, osazení 

odvodňovacích žlabů
5. Zřízení nového kruhového objezdu - v místě křížení silnice č.55, Hulínská s ulicí 

Nivky – předpoklad úhrady ŘSD
6. Rozšíření vozovky ul.Mírová na původní šířku, aby bylo možno jednostranně parkovat 

za dodržení dvou jízdních pruhů včetně opravy povrchu
7. Oprava místní komunikace kolem garáží, ul.Chaloupky parc.číslo 29/1, rozsah 900 m2
8. Vybudování cyklostezky směr Újezdec kolem Svodnice, na Bochoř kolem železniční 

trati na Brno a dále propojit na Věžky a Vlkoš.
9. Rekultivace - revitalizace celého prostoru mezi ul.Moštěnská a Hulínská, silnice I/55. 

Parc.č.228/21 je v majetku ŘSD,  parc.č.228/2 a 234/2 je v majetku MUDr.Mrázek 
Boris, Brno. Pozemky jsou dlouhodobě neudržované.

10. Budova mateřské školy – celková oprava vnějšího vzhledu, nutná výměna oken, 
venkovní omítky – značný únik tepla.

Financování z prostředků pro místní část – tzv. Na hlavu
1. Oprava chodníku - od druhé autobusové zastávky (točna), kolem garáže až po 

betonový nájezd vedoucí od domu, U Parku 23/13.  
2. Oprava vozovky a nástupiště u autobusové zastávky Obecní dům



3. Oprava vozovky v ulici Mírová, od křižovatky u školky směrem k Parku – částečná 
oprava v místech, které byly vyřezány před 15 lety z důvodu plynofikace a kanalizace, 
velké výškové rozdíly, chybějící asfalt, značné otřesy při průjezdu vozidel.

4. Oprava chodníků v jednotlivých ulicích, rozdělení na dílčí části dle finančních 
možností

5. Dělnický dům – výměna, případně repase vnitřních dveří
6. Dělnický dům – zabezpečení vstupu do sklepa včetně obložení
7. Dělnický dům – oprava kotelny a vodárny – rozvody vody, dlažba, omítky, obklad 

stěn, police, výdejní pult.

Kozlovice

A. financované městem

1. Oprava všech komunikací a chodníků !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Požadujeme 
prioritně opravu ulice Za Školou, kde je situace nejhorší. Po stavbě kanalizace a 
rekonstrukce vodovodu jsou všechny komunikace a chodníky v místní části Kozlovice 
v dezolátním stavu, pohyb po komunikacích a chodnících je spojen s rizikem úrazu a 
poškozením majetku. Vlivem pohybu těžké techniky a nájezdů ostatních vozidel došlo 
k popraskání a propadnutí komunikací a chodníků.

2. Stavba autobusového přístřešku v ulici Na Vrbovcích, projekt je zpracován, stavba by 
měla být dokončena do konce roku 2015

3. Dokončení oprav OÚ - rekonstrukce rozvodů vody, vymalování, ve spolupráci 
s odborem, který má na starosti JSDH úpravy prostor pro parkování vozidla JSDH 
Kozlovice a vybudování WC - Příprava stavby obslužné komunikace do areálu ASKO 
ze strany od Grymova, aby návštěvníci tohoto areálu nemuseli používat komunikaci, 
která vede přes ulici U Pomníku. Tato komunikace není určena pro velký provoz a 
v době konání turnajů nebo podobných akcí je obtížné a nebezpečné se v této lokalitě 
pohybovat.

B. financované z rozpočtu místní části Kozlovice

1. Oprava všech chodníků a komunikací (prioritně ulice Za Školou), spoluúčast a 
koordinace při financování z rozpočtu města

2. Úprava a údržba veřejných prostor  před MŠ, U Kaple, Tučínská, Na 
Zábraní……(celá obec)

Dluhonice
1. opravy , úpravy, doplnění chodníků – ulice Náves , U rozvodny
2. kanalizační větev ke kulturnímu domu - ulice Školní
3. rozšíření parkoviště u kulturního domu – ulice Školní
4. výstavba stanovišť na komunální odpad (směsný, separovaný)
5. revitalizace bývalého sportoviště Loučka



Újezdec 

Financování z rozpočtu města Přerova 

Pro rok 2016:
1. výstavba silnice ul. Ke Tmeni
2. oprava silnice ul. Spojovací
3. zpracování projektu na  přebudování poldru na rybník

Pro rok 2017 a 2018:
1. oprava silnice ul. Hlavní (od kaple po křižovatku s ulicí Pod dubičky)
2. oprava chodníku ul. Hlavní (od školky po točnu)
3. zatrubnění potoka na ul. Široká v délce cca 50m a zbudovat zde parkoviště formou 

zatravňovacích panelů (havarijní stav, sesuv břehu ohrožuje rodinný dům)
4. ul. Nová čtvrť vybudování chodníku (včetně cyklostezky s napojením na ul. Přerovská 

-ITI) a oprava silnice
5. oprava silnice ul.  U studýnky
6. zbudování  silnice ul. V zahrádkách    
7. zbudování osvětlení po celé délce chodníku od křižovatky ul.  K Moštěnici   až do 

Újezdce  (ul. Hlavní)     
8. zbudování chodníku a cesty mezi ul. Hlavní a Nová čtvrť (okolo tzv. Malého hřiště)
9. rozšíření hasičské zbrojnice o přístavbu skladu materiálu pro hasiče
10. výstavba víceúčelového sportovně-kulturního zařízení (tréninkové hřiště)
11. zbudování cyklostezek: směr Želatovice, Lověšice, H. Moštěnice a Beňov (nejsou 

součástí ITI cyklostezek)
12. 12.oprava polních cest a biotopů
13. zbudování chodníku na ul. K Moštěnici (od zastávky ČSAD po ul. Hlavní)

Financování z prostředků pro místní část 
1. řešení havarijního stavu ul. Ke Tmeni
2. umístění dalších dětských hracích prvků (tréninkové hřiště)
3. oprava havarijních stavů chodníků a cest v obci (než bude provedena jejich 

rekonstrukce)
4. oprava silnice u zastávky MHD Újezdec-točna
5. oprava střech na úřadovně a ve dvorním traktu úřadovny
6. rozšíření místního rozhlasu
7. nákup nových vývěsek (ul. Větrná a zastávka MHD Újezdec-točna)

Čekyně
 Financování z rozpočtu města Přerova

1. vybudování kanalizace v místní části
2. dobudování chodníku na ulici Jabloňová
3. vybudování přechodu pro chodce na ulici Pod Lipami (u autobusové  

 zastávky)
4. dokončení dětského hřiště – osazení herních prvků
5. oprava budovy bývalé školy
6. revitalizace návsi



 Financování z prostředků pro místní část
1. oprava místních komunikací
2. oprava chodníků
3. zastřešení autobusové zastávky

Henčlov 

Financováno z rozpočtu města. 

1. Rekonstrukce vozovky v ul. Nová - Martinská. 

2. II. etapa rekonstrukce chodníku U Letiště 

3. Vybudování chodníků ve Výmyslově. 

4. Vybudování zpevněných vozovek ve Výmyslově. 

5. Vybudování autobusové čekárny ve směru do Tovačova 

Financováno z rozpočtu místní části. 

1. Oprava chodníků 

2. Doplnění dětských hřišť hracími prvky. 

3. Doplnění drobné zeleně na návsi. (růže) 

4. Oprava místních komunikací.

5. Veřejné osvětlení Výmyslov a Hliník. 

Lýsky 

 Velké investice (rozpočet města nebo ber, kde ber):

1) opravit komunikace a chodníky v m.č. Lýsky
a. celková rekonstrukce chodníku na Komárově – nepoužitelný, chodí se po cestě
b. celková rekonstrukce chodníku v ulici U Silnice (od přechodu k podjezdu a 

jeho protažení k zastávce autobusu v Lýskách za podjezdem)
c. rekonstrukce a prodloužení cesty v ulici Nad Struhou včetně VO k novému 

domu na parcele č. 150/6
2) vyřešit splaškovou kanalizaci v m.č. Lýsky, tuto napojit buď na ČOV, nebo 

vybudování vlastní ČOV v Lýskách (např. kořenové ČOV)
3) cyklostezka „sklad Emosu – Lýsky – Prosenice a tím napojení na cyklostezku „Bečva“
4) odvlhčit a provést vertikální izolaci základů budovy bývalé MŠ v Lýskách
5) Dráha pro offroadové RC modely za hřištěm (z našich fin) + přístup a parking, ev. s 

možností napojení na cyklostezku na Prosenice 

 Investice realizovatelné z rozpočtu pro m.č. Lýsky :

1. drobné opravy chodníků pouhou výměnou poškozených dlaždic, nikoliv celkové 
rekonstrukce



2. postupné doplňování vybavení dětského a fotbalového hřiště
3. drobné opravy a údržba mobiliáře dětského hřiště
4. budování drobných zábavních prvků (hřiště na volleyball, ringo..)

Popovice

Návrh rozpočtu na rok 2016 hrazených městem

1. Dokončení opravy cesty a chodníků v ulicích Hanácká a Kovářská.

2. Oprava kříže v blízkosti aut. zastávky v Popovicích.

Návrh rozpočtu na rok 2016 financovaný z peněz mč Popovice

1. Vybudování pergoly u dětského hřiště v Popovicích ( pokud k tomu nedojde ještě 

letos, jestli bude i nadále  trvat zamítavé stanovisko VAK Přerov,tak zakoupení 

velkého párty stanu ,pro konání různých aktivit na hřišti) .

2. Nákup a  umístění prodejního stánku  , a vydláždění části  travnaté plochy u 

dětského hřiště (pokud k tomu nedojde ještě letos) .

Vinary

financování z rozpočtu města:
1. parkovací místa ul. Vinařská (pod starými hrušněmi)
2. parkovací stání při štítu bytovky v ulici Za Humny – cca 5 stání 
3. revitalizace ploch před KD – střed MČ

( v případě, že nedosáhneme na plánovanou dotaci v rámci spolků )
4. rekonstruovat fasádu dvorní části KD

financování z vlastních prostředků MČ:

1. pokračování chodníku ul. Vinařská až po sklenářství Navrátil ( již požádáno v rámci 
zápisů z jednání MV )

2. postupné pokračování oprav chodníků v MČ – Vinařská, Za Humny, U Zahradnictví
3. vyřešit povrch na hřišti v areálu Skalka
4. dovybavit a rozšířit dětské hřiště v areálu Skalka

Žeravice

Financování z rozpočtu města Přerova - rybník (dotace, zadržování vody v krajině)
Financování z rozpočtu města Přerova
1. realizace projektu - rekonstrukce chodníku na ulici Čekyňská
2. realizace projektů protipovodňových opatření v části Úvoz, v části Pod 
     Lesem- suchý poldr  a v lokalitě Nad Mlýnem ( dotace )
3. rekonstrukce komunikací v ulicích Pod Lesem a U Stadionu,2.část



4. revitalizace břehů potoka Olešnice v katastru Žeravic, likvidace náletových 
    dřevin v korytu potoka
5. rekonstrukce mostu přes Olešnici
6. rybník – koupací biotop ?  ( dotace –zadržování vody v krajině)
7. nové stanoviště kontejnerů v osadě Lapač 
8. revitalizace stávající výsadby  a doplnění nové výsadby dle návrhu 
     zahradního architekta v části Na Návsi,U Stadionu a na ulici Čekyňská
9. návrh a realizace volnočasového centra v lokalitě U Stadionu
      ( prostor pro in-line aktivity,venkovní fit centrum pro seniory,…)
10. cyklostezka - propojení s městem a okolními obcemi
11. vybudování parkoviště v ulici Pod Lapačem ( před f.OMARO)
12. prezentace obce- místní části ( pohlednice, informační stojany ) 

Financování z rozpočtu  pro místní část Žeravice
13. rekonstrukce chodníků Na Návsi -  před úřadovnou, u parku a v části Pod 
       Lapačem
14. realizace projektu výměny rygolníků v ulici Pod Lapačem a na ulici 
       Čekyňská
15. rekonstrukce vývěsek Na Návsi  a na ulici Čekyňská
16. výsadba živého plotu kolem dětského hřiště, pergola
17. úprava kontejnerového stání Na Návsi, rozšíření pergolové zástěny
18. oprava omítek kotelny,odstranění vlhkosti na severní stěně úřadovny
      ( chodba)
19. truhlíky pro květinovou výsadbu v celé obci
20. spoluúčast na financování investic uvedených v bodech 7,8,9
21. rekonstrukce a prohloubení příkop kolem komunikací
22. budova MŠ Pod Lesem -  oprava venkovního schodiště
23. obnova nátěru pump u veřejných studní

Penčice

Priority financované z rozpočtu města Přerova ( vč. event. dotací, o které město či jiný 
investor -např.VaK, požádá v rámci svých projektů):
a) vybudování kanalizace v MČ Penčice
b) vybudování sociál.zařízení v objektu has.zbrojnice v Penčicích - ke zlepšení základního 
vybavení SDH Penčice
c) oprava havarijního stavu odp. nádrže, která je částečně situována pod budovou Magistrátu 
m.Př, v Rohové ul. 1
d) oprava jezu na potoku Olešnice, který je v majetku města Přerova
e) revitalizace návsi před kostelem v Penčicích

Investiční priority financované z vl. fin. prostředků (na hlavu):
a) rekonstrukce chodníku na ul. Tršická , část 3 - směrem k hydrantu na křižovatce ul.Tršická 
x Lipňanská ( bude financována z fin. zdrojů, které má MČ k dispozici za roky 2014 a 2015 a 
dále pak za použití budoucích fin. přídělů pro roky 2016 a 2017!)  Jedná se o zhotovení 
chodníku v délce 136,65 bm -stav.povolení vydáno 27.4.2015.


