
Informace k přípravě regenerace sídliště Trávník/Budovatelů v Přerově 
 

V únoru 2015 byl dokončen „Projekt regenerace panelového sídliště Přerov-Trávník“, který 

byl zpracován v souladu s nařízením vlády č. 494/2000 Sb. Práce na projektu byly zahájeny 

v létě roku 2014. Projekt byl hlavním zastřešujícím dokumentem plánovaných jednotlivých 

etap sídliště, podobně jako i sídliště v Předmostí má takovýto zastřešující projekt. 

Celé sídliště členil na 10 dílčích etap a určoval, která etapa by měla být realizována jako první 

- tedy okolí bytových domů Budovatelů 2 a 4. 

 

V květnu 2015 byla uzavřena smlouva s firmou PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. na 

zpracování projektové dokumentace (fáze studie, dokumentace pro územní rozhodnutí, 

dokumentace pro stavební povolení (společná), dokumentace pro provedení stavby) 1. etapy 

regenerace panelového sídliště Trávník. V současné době se dokončuje dokumentace pro 

územní řízení a stavební povolení, podle aktuálně platných právních předpisů a požadavků 

poskytovatele dotace. 

 

V rámci jiného jednání na Ministerstvu pro místní rozvoj bylo zjištěno, že programy 

regenerací panelových sídlišť mohou být utlumeny či upraveny. Pro ověření těchto 

skutečností a pro včasnou přípravu na nové podmínky se uskutečnilo dne 8.9.2015 (Horký, 

Vaškových, Koryčanová) jednání se zástupcem Ministerstva pro místní rozvoj. Výsledkem je 

informace, že po změně podmínek (nové nařízení vlády či vypisování jako národní dotační 

program) nebudou podporovány programy regenerace čítající více než 3 etapy. Protože trvá 

zájem území sídliště Trávník revitalizovat, bylo dohodnuto, že sídliště bude rozděleno na dva 

celky - sídliště Trávník a sídliště Budovatelů. Přičemž část kolem ulice Budovatelů má být 

revitalizováno ve dvou etapách (namísto dřívějších 4), část v okolí ulice Trávník ve třech 

(namísto dřívějších šesti). Revitalizaci třídy 17. listopadu není možno z prostředků programu 

regenerace panelových sídlišť financovat. 

 

Dále se dne 14.10.2015 uskutečnilo jednání za účelem prověření možnosti spolufinancování 

etapy týkající se třídy 17. listopadu z prostředků SFDI se zástupci této organizace (Horký, 

Pinkasová, Vaškových). Výsledkem jednání je, že změnu šířkového a funkčního uspořádání 

silnice 17. listopadu není možné z prostředků SFDI (programy zvýšení bezpečnosti dopravy, 

program výstavby cyklistických stezek) financovat, s výjimkou míst pro přecházení 

a cyklistické stezky na jedné straně této komunikace. 

 

Tyto skutečnosti byly oznámeny na jednání Občanské poradní komise dne 2.11.2015, kde 

byly diskutovány a bylo rozhodnuto o dalším postupu. Rada tento postup schválila dne 

12.11.2015 svým usnesením č. 936/30/5/2015, takže se bude projekčně připravovat 2. etapa 

regenerace panelového sídliště Budovatelů, tedy prostor v okolí domů Budovatelů 1, 3, 5, 7 

a zdravotního střediska. Jinými usneseními Rady města byly přejmenovány i související 

aktivity („Budovatelů“ namísto „Trávník“). 

 

Na 12. jednání zastupitelstva města bude předložen upravený „rámcový“ Projekt regenerace 

panelového sídliště Budovatelů, jež je vlastně částí dřívějšího Projektu regenerace panelového 

sídliště Trávník. 

 

Vypracoval: Ing. arch. Jan Horký 


