
  Příloha č. 2 předlohy ZM 

Název Projektu 
následného využití 
revitalizovaného 
území 

 
Revitalizace území v ulici Škodova v Přerově 

Definice záměru 
(zeleň, občanská 
vybavenost apod.) 

 
Zeleň s doplněním parkového mobiliáře. 

Popis záměru 
(zdůvodnění 
potřebnosti projektu, 
cíle projektu a 
očekávané výsledky, 
nositel projektu, 
cílové skupiny, rizika 
projektu)  
– max. 2000 znaků  

 
V současné době se jedná o plochu, která je velmi zanedbaná, nevzhledná 
a stav vybavenosti, stav vegetačních prvků je zcela nevyhovující. 
V minulosti byla původním vlastníkem provedena demolice dvou bytových 
domů, bez jakýchkoliv úprav okolí domů po demolici. Návrh revitalizace 
území by měl řešit především parkové úpravy – veřejnou zeleň lokality 
v ulici Škodova na ploše vzniklé po demolici zbývajících 4 bytových domů. 
Cílem revitalizace území je vytvořit funkční celek. Provedené úpravy by 
měly zatraktivnit lokalitu, změnit její image a především by úpravy měly být 
realizovány s ohledem na blízkost sociálně vyloučené lokality. Některé ze 
stávajících dřevin mají ještě dobrou sadovnickou hodnotu a nově navržená 
zeleň a výsadba dřevin by měla vhodně doplnit stávající. Navrhované 
opatření bude řešit především ozelenění plochy s návrhem ploch pro pohyb 
pěších v území. Prvořadým cílem revitalizace daného území v lokalitě ulice 
Škodova v Přerově je uvedení celkové plochy o rozloze cca 5 000 m2 do 
náležitého technického stavu a to neprodleně po demolici. Revitalizace 
území bude dále obsahovat vykácení náletových a uschlých dřevin, 
provedení opravy cihelných zídek oddělující lokalitu od sousedních objektů, 
terénní a sadové úpravy, likvidaci nepovolených skládek odpadů a dodávku 
a montáž parkového mobiliáře (odpadkové koše a zahradní lavičky) 
v revitalizovaném území.  
 

Posouzení veřejné 
podpory 
(odpovězte ANO/NE) 

Bude výsledná činnost provozovaná v rámci Projektu 
následného využití tvořit pro příjemce dotace zisk? 

NE 
 

Jedná se o opatření čistě lokálního charakteru, tzn.  nemá 
vliv na trhy a spotřebitele v sousedních členských státech? 

ANO 

Ovlivňuje daný záměr obchod mezi členskými státy EU? NE 

Existuje pro daný záměr konkurenční podnik v blízkém 
okolí? 

NE 

  
 

Časový harmonogram 
prací  
(následujících po 
demolici) 

Rok 2017 – demolice 4 bytových domů  
Rok 2017 -  vypracování projektové dokumentace na revitalizaci území 
Rok 2017-2018  realizace záměru revitalizace 

Ekonomická bilance 
(týká se pouze 
Projektu následného 
využití) 

Celkové odhadované náklady (Kč)       4 800 000 Kč 

Vlastní zdroje žadatele       4 800 000 Kč 

Jiné zdroje (uveďte jaké) - 
 

 

 

Účastník programu se tímto zavazuje výše uvedený Projekt následného využití území 
zrealizovat do 3 let od ukončení realizace dotované akce (demolice) 

Projednáno radou/zastupitelstvem obce dne 
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Podpis statutárního zástupce obce  
 
 
 
Dne …………………………………………….. 

Razítko obce 

 


