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Důvodová zpráva:

ČÁST I

Co je ITI  (Integrované územní investice)?

Integrované teritoriální investice jsou nástrojem, který podporuje využívání finančních 
zdrojů z více operačních programů a má potenciál zajistit lepší celkové výsledky při stejné 
výši veřejných financí díky koncentraci financování do určitého území a následné akceleraci 
dopadů. Integrovaná strategie vychází z potřeb území a integrovanou formou využívá 
prostředky evropských strukturálních fondů pro zajištění synergického dopadu investic 
realizovaných v rámci těchto nástrojů. Prostřednictvím ITI budou mít regionální subjekty 
možnost spolufinancovat své projekty v určitých vymezených oblastech.

Strategie ITI Olomoucké aglomerace bude realizována následujícími strategickými cíli:

1. podpora souladu nabídky a poptávky na trhu práce (příklady opatření – zvýšení 
kapacity vzdělávací infrastruktury předškolního vzdělávání, zkvalitnění vzdělávací 
infrastruktury základních škol, poradenství pro malé a střední podniky, revitalizace 
brownfields)

2. tvorba podmínek pro znalostní ekonomiku (příklady opatření – výstavba VTP, 
podpora podnikatelských inkubátorů)

3. rozvoj infrastruktury, zlepšení kvality života a zvýšení atraktivity území (příklady
opatření – výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury, výstavba a modernizace 
přestupních terminálů)

Olomoucká aglomerace má webové stránky, kde jsou zveřejněny veškeré informace 
o strategii ITI (http://www.olomoucka-aglomerace.eu/).

Strategie ITI Olomoucké aglomerace je přílohou č. 1.1 tohoto materiálu. Součástí 
předkládaného materiálu jsou i přílohy strategie ITI. Jedná se o verzi před dokončením ke 
dni 2.12.2015. Dle sdělení Odboru evropských projektů Magistrátu města Olomouce bude 
finální verze k dispozici 14.12.2015. Verze strategie k 2.12.2015 se ještě pravděpodobně bude 
měnit v těchto bodech:

- doplnění manažerského shrnutí o strategickou část,
- rozepsání klíčových intervencí u strategických cílů,
- aktualizace implementační části,
- celková grafická úprava.

Finální verze integrované strategie včetně příloh, bude schválena v nejvyšším orgánu nositele 
ITI, tedy v Zastupitelstvu města Olomouce, dne 16.12.2015. Zastupitelstva statutárních měst 
Přerov a Prostějov vezmou strategii ITI na vědomí. Čísla usnesení budou poté doplněny 
do strategie.

26.11.2015 vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj Výzvu k předkládání žádostí o podporu 
strategií Integrovaných územních investic. Na základě této výzvy podá na začátku ledna 2016 
Odbor evropských projektů Magistrátu města Olomouce jako zástupce nositele ITI žádost 
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o podporu strategie ITI. Ministerstvu pro místní rozvoje bude předložena finální verze 
strategie, ministerstvo jí následně bude posuzovat a poté by měla být schválena. Po schválení
dojde k realizaci strategie.

ČÁST II

Aby bylo možno podat žádost o financování v rámci ITI, je třeba zajistit projektovou přípravu
akcí. Proto Rada města Přerova dne 26.11.2015 svým usnesení č. 1041/31/11/2014 schválila 
přípravu projektů, u kterých se plánuje spolufinancování z ITI. Zároveň uložila odboru řízení 
projektů a investic zahájit přípravu vybraných projektů a odboru ekonomiky zajistit pro rok 
2016 finanční prostředky na přípravu.

V příloze č. 2.1 je soupis projektových námětů, které byly vytipovány jako vhodné pro účast 
na financování z ITI. Součástí tabulky jsou předpokládané náklady na realizaci, 
předpokládaná výše dotace, specifický cíl, do kterého jednotlivé náměty v rámci ITI či 
operačních programů směřují, odhadovaný časový harmonogram přípravy a realizace 
projektů.

V tabulce č. 2.2 je finanční plán vynakládání prostředků v jednotlivých letech. Zvýrazněny 
jsou částky potřebné pro zajištění přípravy projektů. V roce 2016 činí odhadované náklady
na přípravu 4 424 000 Kč. Výše finančních prostředků a jejich rozložení v jednotlivých letech 
je orientační. Po realizaci projektové přípravy je třeba harmonogram upravit dle přesnějších 
informací vzešlých z projektů.

Popis projektových námětů, u kterých se plánuje spolufinancování z ITI:

Přestupní terminál Přerov město

Námět zahrnuje vybudování parkoviště P+R u vlakového nádraží. Nové parkoviště bude 
sloužit cestujícím přijíždějícím na vlakové nádraží automobily nebo na jízdních kolech 
z místních částí Přerova a obcí ležících západně a jihozápadně od města Přerova. Nově 
zbudované parkoviště bude navazovat na vybudované prodloužení podchodu na nádraží.

Přestupní terminál Přerov – Předmostí

Vybudování železniční zastávky Přerov - Předmostí na trati Přerov - Hranice si vyžádá 
následnou investici do vybudování návazného parkování jízdních kol (B+R) a osobních
automobilů (P+R), případně zastávky MHD.

Zvýšení bezpečnosti dopravy na území města

Je nutné zajistit bezpečnostní prvky, které budou chránit chodce i cyklisty a omezí počty 
dopravních nehod. Jedná se o normované přechody pro chodce, lépe řešené křižovatky, 
oddělení cyklistické infrastruktury od silnic určených pro motorová vozidla apod. Je také 
vhodné zajistit, aby úpravy měly bezbariérové prvky, které sníží riziko ohrožení osob 
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s omezenou pohyblivostí nebo orientací. Je plánováno uskutečnit několik projektů v oblasti 
bezpečnosti dopravy na území města.

Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání, podpora sociální inkluze v MŠ 
Přerov

Rozšíření kapacity dvou mateřských škol zřízených městem Přerov za účelem zajištění 
předškolního vzdělávání dětí ze sociálně vyloučených lokalit. V rámci projektu bude 
navýšena kapacita u dvou mateřských škol v předpokládaném rozsahu jedna třída na každou 
mateřskou školu, budou provedeny příslušné stavební úpravy (třída, sociální zařízení). Pořídí 
se vybavení těchto tříd včetně učebních pomůcek a hraček.

Krok za krokem k inkluzívnímu vzdělávání na základních školách v Přerově

Projekt vychází z požadavků společnosti a aktuální školské politiky ČR. Procesem 
inkluzívního vzdělávání prochází stovky základních škol s pozitivními výsledky, ale každá 
z nich se musela nejdříve vyrovnat s nutnými změnami ve filozofii školy a zajištění 
podpůrných opatření vedoucích k úspěšnosti. Cílem projektu je zajistit základní předpoklady 
pro úspěšné nastartování inkluzívního vzdělávání na základních školách zřizovaných městem 
Přerov. V rámci projektu budou na školách vybudovány výtahy nebo plošiny pro imobilní 
žáky a rekonstruován bezbariérový vstup do školních budov. Projekt myslí na vybavení 
relaxačních místností speciálním zařízením za účelem rehabilitace a relaxačních činností 
(polohovací stoly, rehabilitační pomůcky, relaxační míče, žíněnky, audiovizuální technika). 
Projekt řeší nutné proškolování pedagogických pracovníků formou odborných seminářů, 
školení a stáží na modelových školách. V rámci inkluzívního vzdělávání bude zřízeno 
poradenské pracoviště a s tím související funkce koordinátora mezi základními školami. 

ZŠ Přerov, Svisle 13 – Modernizace učebny školní dílny a vznik venkovní učebny 
a rozšíření školního arboreta

Projekt je zaměřen na chlapce i dívky a klade si za cíl podporovat jejich manuální zručnost a 
vztah k vlastní práci. Cílem je vzbudit zájem o různé pracovní činnosti v rámci pobytu 
v dílnách a na zahradě nebo pozemku školy. Je nutné vytvořit i odpovídající podnětné 
prostředí v těchto učebnách a následně je vybavit moderními pomůckami podporujícími 
polytechnické vzdělávání.
Venkovní učebna doplní prostor již budovaného školního arboreta a umožní kvalitnější 
využití prostor školní zahrady.

ZŠ Přerov, U Tenisu 4 – Modernizace učebny školní dílny a rozšíření venkovní učebny 
pro výuku Světa práce – pěstitelství

Prostřednictvím tohoto projektu základní škola usiluje o modernizaci prostor školních dílen 
a vytvoření podnětného prostředí pro zvýšení zájmu žáků o technické obory 
a současně o obnovu venkovní učebny a rekonstrukci prostoru dříve využívaného k výuce 
pěstitelských prací. Žáci se budou aktivně podílet na kultivaci školního pozemku a velkou 
ambicí je založení nového školního ovocného sadu z méně známých dřevin. 
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ZŠ J. A. Komenského a MŠ Přerov – Předmostí, Hranická 14 – Modernizace učebny 
školní dílny a vznik venkovní učebny matematiky

Tato škola je v Přerově ojedinělá tím, že společně se třemi mateřskými školami tvoří jeden 
právní subjekt a má možnost vypozorovat už u dětí předškolního věku předpoklady 
pro manuální zručnost, kterou lze následně rozvíjet a formovat pro studium technických 
oborů. Důležitým předpokladem pro realizaci tohoto záměru je existence moderních školních 
dílen. Projekt je zaměřen na jejich celkovou rekonstrukci, tak aby vznikly prostory 
pro systematickou podporu a cílený rozvoj nadání žáků základní školy. 
Součástí projektu je i doplnění současné venkovní učebny matematiky o zastřešený altán, 
který umožní kvalitní výuku i v případě nepříznivého počasí.

ZŠ Přerov, Za mlýnem 1 – Vybudování víceúčelové venkovní učebny a relaxační zóny

Na pozemku základní školy vzniklo za finanční podpory revolvingového fondu Ministerstva 
životního prostředí „Arboretum plné květin“. V jeho těsné blízkosti 
se nachází travnatá plocha vhodná k realizaci venkovní přírodovědné učebny, která by 
umožnila využít příjemné přírodní prostředí pro výuku žáků. Venkovní učebna by měla 
pojmout kapacitu standardní plné třídy – tedy 30 žáků. V odpoledních hodinách bude možné 
učebnu využít i pro zájmovou činnost školní družiny. Venkovní učebna se stane výrazným 
prvkem pro rozvoj nejen přírodovědného, ekologického a environmentálního cítění žáků, ale 
podpoří i jejich kreativitu a zdravý životní styl.
Součástí projektu bude i rekultivace části travnaté plochy a její osazení herními prvky 
pro vznik relaxační zóny. 

ZŠ Přerov, Svisle 13 – Rekonstrukce a vybavení jazykové učebny a přírodovědné 
učebny v návaznosti na rozvoj konektivity celé školy

Realizací tohoto projektu se základní škola snaží vytvořit podnětné prostředí pro rozvoj 
komunikačních dovedností žáků v cizích jazycích jako důležitého prvku pro získání 
kompetencí k podnikání a rozvoji podnikavosti. Zkvalitněním výuky v přírodovědné učebně 
významně podpoříme motivaci žáků ke studiu přírodovědných předmětů a tím dojde 
k zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce v budoucím období.
Součástí modernizace jazykové učebny a učebny přírodovědných předmětů bude i rozšíření 
konektivity školy jako důležitého předpokladu pro výuku pomocí moderních technologií.

ZŠ Přerov, U Tenisu 4 – Celková modernizace odborné učebny fyziky

Kompletní rekonstrukcí odborné učebny fyziky vytvoří základní škola centrální učebnu 
určenou pro rozvoj přírodovědných předmětů. Na základní škole vznikne moderně vybavená 
učebna, která napomůže k rozvoji kreativity a fantazie žáků při vlastní badatelské činnosti 
v přírodovědných předmětech. Současná učebna fyziky je víceméně v původním stavu od 
otevření základní školy v roce 1975 a již neumožňuje výuku pomocí moderních ICT 
technologií. Škola chce reagovat na současné trendy ve výuce přírodovědných předmětů a má 
ambice poskytovat výuku na základě zážitků a experimentů. Touto cestou usiluje 
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o popularizaci ne vždy oblíbených předmětů na základní škole, které jsou ovšem branou 
k budoucímu snadnějšímu uplatnění na trhu práce.

ZŠ J. A. Komenského a MŠ Přerov – Předmostí, Hranická 14 – Vznik digitální jazykové 
laboratoře a vybudování experimentální učebny pro výuku fyziky, chemie, biologie 
a environmentální výchovy

Projekt si klade za cíl zvýšit zájem žáků o studium jazyků a přírodovědných oborů a tím 
zvýšit pravděpodobnost jejich úspěšnosti při hledání vhodného oboru pro další navazující 
studium na středních školách. Vznik digitální jazykové laboratoře a vybudování 
experimentální učebny pro výuku fyziky, chemie, biologie a environmentální výchovy má 
u žáků základní školy vzbudit zájem o tyto předměty a poutavou výukou motivovat žáky, 
podněcovat u nich zvědavost a zájem o další studium těchto žádoucích předmětů. Možnost 
realizovat různé druhy experimentů má v žácích iniciovat kreativitu, samostatnost 
a badatelské nadšení. Digitální laboratoř má umožnit pomocí moderních technologií i přímou 
on-line komunikaci s jinými školami a to i v zahraničí.

ZŠ Přerov, Trávník 27 – Centrum pro přírodovědné a jazykové vzdělávání 

Cílem projektu je vybudování Centra přírodovědného a jazykového vzdělávání. Centrum bude 
vybudováno přestavbou nevyužitých prostor vnitřního atria školy. V rámci prováděné 
přestavby bude nutno provést stavební úpravy části budovy školy.

V rámci projektu budou realizovány také rekonstrukce a nákup vybavení učeben 
přírodovědných a jazykových oborů (F, M, BI, CH, AJ) i jejich vybavení ICT technologiemi, 
včetně dalšího rozvoje vnitřní konektivity školy v učebnách, laboratořích, připojení 
k internetu. 

K realizaci projektu bude dále rozvíjena a dobudována školní přírodní ekologická zahrada 
s důrazem na využití propojenosti teoretické a praktické výuky přírodovědných předmětů.

ZŠ Přerov, Želatovská 8 – Kompletní rekonstrukce a obnova vybavení jazykových 
učeben

Tento projekt si klade za cíl zmodernizovat obě jazykové učebny základní školy a tím zásadně 
ovlivnit úroveň výuky cizích jazyků. Nadprůměrná znalost cizích jazyků je jedním 
ze základních předpokladů pro uplatnění se v budoucím profesním životě a rozvoj 
komunikačních dovedností je základním předpokladem pro studium obecně. V dnešním 
globalizovaném světě je dobrá jazyková vybavenost žáků a studentů rozhodující pro uplatnění 
se na trhu práce a jednoznačně zvyšuje úspěšnost zájemců o práci ve firmách se zahraniční 
kapitálovou účastí. V našem regionu působí několik těchto firem a to zejména 
ve strojírenském průmyslu a dalších technických oborech.
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ZŠ Přerov, Boženy Němcové 16 – Vybudování multimediální učebny, rekonstrukce 
jazykové učebny a vznik odborné učebny pro chemii a fyziku

Projekt je zaměřen na přeměnu staré počítačové učebny na multimediální učebnu využívající 
moderní prvky informačních a komunikačních technologií a obnovu jazykové učebny 
a odborné učebny pro výuku fyziky a chemie. Vzhledem k tomu, že většina žáků této základní 
školy pochází z romského etnika, mohou dostupné moderní technologie a vyučovací metody 
nastartovat zájem těchto žáků o další vzdělávání i po ukončení základní školy. Pokud by se 
podařilo u většího počtu žáků probudit zájem o technické a přírodovědné obory, mělo by to 
zásadní význam pro prolomení úspěšnosti absolventů této základní školy na školách vyššího 
typu a mohlo by to mít velmi pozitivní dopad na celou komunitu. 

ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 – Vznik interaktivní digitální učebny pro výuku odborných 
předmětů

V rámci tohoto projektu plánuje základní škola vybudovat multimediální učebnu odborných 
předmětů, která škole vzhledem k její kapacitě a naplněnosti citelně chybí. Škola usiluje 
o moderní interaktivní digitální učebnu s dispozicí 5 digitálních hnízd a s kapacitou 30 míst, 
která je vhodná pro moderní výuku všech odborných předmětů, popřípadě i jazyků. Dotčená 
základní škola je z pohledu kapacity nejvíce naplněná v Přerově a vznik multimediální učebny 
bude mít výrazný pozitivní dopad na rozvoj přírodovědných předmětů a komunikačních 
dovedností žáků.  Vznik učebny tohoto typu bude mít velký vliv na rozvoj atraktivity 
technických a přírodovědných předmětů a může výrazně ovlivnit volbu dalšího zaměření žáků 
před ukončením základního vzdělávání. Realizace projektu umožní škole zmodernizovat 
i vnitřní konektivitu potřebnou pro šíření moderních digitálních technologií do běžné výuky.

Cyklostezka Přerov – Čekyně

Uvažovaná cyklostezka se napojí na zrealizovanou cyklostezku v ul. Hranická v Předmostí, 
která je nyní ukončena bez další návaznosti. První úsek v intravilánu Přerova je řešen jako 
smíšená stezka. Druhý navazující úsek od křižovatky na ul. Hranická a Kočíře až do místní 
části Čekyně je navržen jako samostatná, převážně levostranná cyklostezka. V těsné blízkosti 
rokle cyklostezka z prostorových důvodů kříží silnici I/436 a pokračuje jako pravostranná, 
prochází okolo mamuta Toma. Následně se nad roklí vrací zpět na levou stranu. Poslední úsek 
využívá stávající komunikace, které zajišťují pouze obsluhu přilehlých pozemků 
a nemovitostí. Intenzita motorových vozidel umožňuje smíšený pohyb cyklistů s vozidly.

Stavbou cyklostezky do Čekyně vznikne část požadovaného severo-jižního vedení 
cyklostezek. Cílem je vytvořit ucelenou síť pro cyklistickou dopravu s výhledem na propojení 
Přerova s místními částmi.

Cyklostezka Přerov – Dluhonice

V minulosti bylo navrhováno několik možných variant vedení cyklostezky z Přerova 
do Dluhonic. V současnosti je odbor PRI pověřen zpracováním studie proveditelnosti na 
vedení cyklostezky z Předmostí do Dluhonic, a to ve 3 variantách: vedení cyklostezky 
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po pravé straně komunikace, po levé straně komunikace nebo kolem železniční trati 
po nezpevněné komunikaci k zahrádkářské kolonii a dále směrem do Dluhonic.

Cyklostezka Kaufland – Emos

Jedná se o propojení obchodního centra u Kaufladu na ul. Lipnické s logistickým centrem 
firmy Emos. Je navržena vpravo podél silnice I/47 ve směru od Kauflandu jako obousměrná.  
Realizací cyklostezky se propojí cyklostezka Žebračka s cyklostezkou na ul. Velká Dlážka.

Cyklostezka Palackého

Navrhovaná cyklostezka propojí most Míru i cyklostezku na nábř. PFB se stávající 
cyklostezkou na ul. Komenského. Cyklostezka je navržena kombinovaně, převážně vede 
v souběhu s chodníkem, část je řešena vyznačeným cyklopruhem v komunikaci. Přechody 
pro chodce jsou v místech nově navrhované cyklostezky doplněny o přejezdy pro cyklisty.  
Úsek od mostu Míru po spořitelnu je řešen jednosměrně, v druhá části od spořitelny po ul. 
Komenského je navržena cyklostezka obousměrná.  

Druhou uvažovanou variantou je oboustranná cyklostezka s jednosměrným provozem, vedená 
částečně v hlavním dopravním prostoru, částečně v přidruženém dopravním prostoru. 

Systém řízení a regulace dopravy v Přerově

Jde o klíčový projekt ITS pro oblast řízení dopravy v Přerově. Předpokládané cíle projektu 
musí být revidovány v rámci výstupů SUMP a lze na ně nyní pohlížet jako na jakési vodítko.

Cíle projektu:
- zvýšení plynulosti dopravy na hlavních tazích ve městě Přerově
- významné snížení a zkrácení průjezdu tranzitní dopravy
- zvýšení bezpečnosti provozu
- minimalizace negativních externalit z motorové dopravy.

Pro dosažení těchto cílů bude zřízeno dopravně informační a řídící centrum města Přerova, 
které bude dále ovládat dílčí části systému regulace dopravy. Předpokládá se propojení 
s dopravními detektory, datovými vstupy poskytovatelů veřejné hromadné dopravy, 
meteorologických čidel, evidencí uzavírek a dopravních nehod apod. Nezbytnou součástí je 
vytvoření datového modelu a poskytování vybraných dat třetím stranám v režimu OpenData.
Toto centrum bude kooperovat další projekty ITS v Přerově a poskytovat pro ně relevantní 
data. Předpokládáme výstupy pro dynamické dopravní ukazatele, mobilní aplikace včetně 
online navigačních systémů jednotlivých řidičů a dlouhodobé statistiky podložené tzv. 
tvrdými daty, při možnosti zpracovat tzv. BigData.
Součástí projektu je mimo jiné vytvoření dostatečné sítě dynamických ukazatelů a zapojení 
všech světelných křižovatek do systému.
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Dopravní informační systém města Přerova

Jedná se o dílčí část systému řízení a regulace dopravy v Přerově. Projekt bude zahrnovat 
komplexní analýzu současného statického dopravního informačního systému s vyhodnocením 
možných úprav a rozšíření tohoto systému, jež bude pravděpodobně základem dopravního 
informačního systému i pro příští desetiletí. Dále půjde o realizaci proměnného navigačního 
systému a informačních systémů pro podporu cyklodopravy a chůze. Tento projekt může být 
případně dle výstupů Plánu udržitelné mobility města Přerova zařazen pod projekt „Systém 
řízení a regulace dopravy v Přerově“ a realizován společně.

Shrnutí:

Integrovaná územní investice (ITI) představuje realizaci integrované strategie rozvoje 
metropolitní oblasti (Olomoucké aglomerace), která zahrnuje klíčové investice řešící 
problémy daného území z více než jedné prioritní osy jednoho nebo více programů 
financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů. Tento přístup otevírá 
prostor ke komplexnějšímu řešení problémů v území a k ucelenějším investicím 
do oblastí s potenciálem růstu. Strategie ITI Olomoucké aglomerace bude realizována 
prostřednictví tří strategických cílů (1. podpora souladu nabídky a poptávky na trhu 
práce, 2. tvorba podmínek pro znalostní ekonomiku, 3. rozvoj infrastruktury, zlepšení 
kvality života a zvýšení atraktivity území). Zastupitelstvo města Olomouce bude 
strategii ITI schvalovat na svém zasedání 16.12.2015. Zastupitelstva statutárních měst 
Přerov a Prostějov vezmou strategii na vědomí na svých zasedáních.

Prostřednictvím ITI je možné získat finanční prostředky na realizaci vybraných 
projektů. Pro zajištění co největší pravděpodobnosti získání finanční podpory 
na projekty města Přerova je třeba realizovat projektovou přípravu. Proto Rada města
Přerova schválila na své schůzi dne 26.11.2015 usnesením č. 1041/31/11/2015 přípravu 
projektů, u kterých se plánuje spolufinancování z ITI. V příloze č. 2.1 je uveden soupis 
identifikovaných projektových námětů. V příloze č. 2.2 je vypracován finanční plán
daných projektových námětů. Červeně jsou zaznačeny odhadované náklady 
na přípravu. Jedná se o orientační harmonogram, částky i časový výhled je třeba 
upřesnit po realizaci projektové přípravy.

Zkratky:

ITI – integrované teritoriální investice
VTP – vědecko-technický park
P+R (park and ride – zaparkuj a jdi) – forma kombinované přepravy s návazností individuální 
automobilové dopravy na veřejnou hromadnou dopravu. 
B+R (bike and ride) – forma kombinované přepravy s návazností cyklistické dopravy na 
veřejnou hromadnou dopravu
ITS (Intelligent Transport Systems) – inteligentní dopravní systémy
SUMP – Plán udržitelné městské mobility
OP D – Operační program doprava
IROP – Integrovaný operační program


