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Příloha   č.1

Název projektu Stručný popis, výstupy projektu

Nositel 

projektu, 

garant

Termín 

realizace

Předpoklá

dané náklady
Skutečné náklady

Monitorovací 

indikátory Výstupy:
Stav 

projektu:

Databáze brownfieldů a 

dalších volných  

rozvojových ploch 

vhodných k 

podnikatelským účelům

Odbor ROZ zkontaktoval veškeré vlastník/spoluvlastníky 

nemovitostí ve stávajících lokalitách určených ÚPmP pro 

výrobu a skladování. 

MMPr, 

odbor ROZ
2015 0 0 MI 1.1.1_3.: 10

1 databáze,

 počet volných 

objektů/lokalit ve 

veřejné databázi 18

splněno  

Prezentace 

archeologických nálezů v 

Přerově Na Marku

Cílem projektu je zpracování projektové dokumentace (podle 

návrhu Ing. arch. Zbyňka Musila) a následná prezentace 

archeologických nálezů související s existencí kostela sv. 

Marka a školy Jednoty bratrské v Přerově. Na lokalitu byl 

podán návrh na vyhlášení kulturní památkou.

Realizováno v r. 2016. 

MMPr, 

odbor PRI, 

odbor ROZ

2016 2 mil. Kč 2.066 tis. Kč
MI1.2.1_2.: 1,

PD/ST

1 nový objekt v 

oblasti cestovního 

ruchu

splněno  

Restaurování nástěnné 

malby na Zámku 

Restaurování nástropní malby místnosti ve II.NP zámku v 

Přerově bylo ukončeno v říjnu 2016; Obnova zámku, vč. 

restaurování nástěnné malby je součástí aktuálního Programu 

regenerace městské památkové zóny Přerov pro období 2014 

– 2018. Z Programu regenerace městských památkových 

rezervací a městských památkových zón byla poskytnuta 

dotace ve výši 315 tis. Kč.

MMPr, 

odbor PRI, 

odbor ROZ

2016 0,7 mil. Kč 434 tis. Kč MI1.2.2_1.:1

1 zrekonstuovaná 

nástropní výmalba 

v památkově 

chráněném 

objektůu

splněno  

Naučná stezka "Po stopách 

války 1866 na Přerovsku"

Nová naučná stezka zbudována ke 150.výročí pruskorakouské 

války zachycující červencové bitvy roku 1866 v okolí Přerova. 

Realizováno v letech 20142015. Předmětem byl návrh trasy 

naučné stezky, příprava a tisk textů 4 informačních tabulí, vč. 

překladů do angličtiny a němčiny, výroba a tisk plakátů, 

příprava textu pro skládačku.

MMPr, 

odbor STAV
2015–2017 1,2 mil. Kč

2014: 

15.705 Kč

2015: 

42.659 Kč

2016: 

67 187 Kč

MI1.2.5_7.: 

10 km

7,5 km naučné 

stezky

částečně 

splněno  

pokračování 

v r. 2017

Priorita 1.1: Podpora podnikání

Opatření 1.1.1: Příprava vhodných investičních ploch k podnikatelským aktivitám

Priorita 1.2: Rozvoj cestovního ruchu

Opatření 1.2.1: Vznik nových zážitkových atraktivit, rozvoj a zatraktivnění stávajících turistických cílů a produktů cestovního ruchu 

Opatření 1.2.2: Péče o historické dědictví města a jeho využití pro potřeby cestovního ruchu 

Opatření 1.2.5: Rozvoj a obnova infrastruktury pro aktivní formy cestovního ruchu
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Název projektu Stručný popis, výstupy projektu

Nositel 

projektu, 

garant

Termín 

realizace

Předpoklá

dané náklady
Skutečné náklady

Monitorovací 

indikátory Výstupy:
Stav 

projektu:

Rozšíření ul. Palackého

Rozšíření ulice v úseku od křižovatky Palackého – Bratrská po 

křižovatku Palackého – Dr. Skaláka spočívalo ve změně 

šířkových parametrů odpovídající obousměrnému provozu – z 

4,5 m na 6,5 m (mezi obrubníky) při zachování jednosměrného 

provozu. Došlo ke zlepšení průjezdu IZS. Realizováno ŘSD ČR, 

Správou Olomouc v 0406/2016. 

Současně s touto stavbou odbor MAJ opravil levostranný 

podélný chodník ve směru ke gymnáziu. Mimo rozšíření ul. 

Palackého ŘSD ČR, středisko údržby Správy Olomouc opravilo 

ostatní úseky sil. I/55 v ul. Palackého, mezi křižovatkami ulic 

Jateční a Komenského) od okružní křižovatky Palackého  nábř. 

PFB po začátek rozšíření ul. Palackého. Na těleso komunikace 

byl položen tichý asfalt.

ŘSD ČR, 

MMPr, 

odbor MAJ 

4–6/2016

4 248tis. Kč

náklady 

vynaložené RŠD 

nesděleny

náklady MMPr:

358 563 Kč

MI2.1.2_5.:

160,2 m/250 m2

Délka 126 m/plocha 

349 m2 opraveného 

chodníku

splněno

Oprava místní komunikace 

Čekyně, ul. Na Podlesí

Realizováno v r. 2014. Předmětem zakázky byla oprava místní 

komunikace v ulici Na Podlesí, která spočívala v odfrézování 

stávajících vrstev a v nahrazení novými asfaltovými vrstvami 

ve stávajícím šířkovém a směrovém řešení. Výškové řešení 

bylo upraveno do nově navržené nivelety, odvodnění 

zpevněných ploch bylo řešeno příčným a podélným spádem 

do přilehlé zeleně a do stávajících typizovaných uličních 

vpustí, které byly také výškově upraveny.

MMPr, 

odbor MAJ
5–7/2014 980 tis. Kč 1 054 773 Kč

MI2.1.2_5.: 

402 m/1875 m
2

rekonstruováno 

402 m, tj. 1875 m2 

komunikace

splněno

Provedení vodorovného a 

svislého dopravního 

značení akce "ul. Čechova"

Vznik podélného parkovacího stání, zřízení parkoviště

s kotoučem . Jedná se o provizorní úpravu, po převodu

pozemku v ul. Havlíčkova a ul. Jaselská do vlastnictví MMPr

budou navržené nové vysázené plochy v těchto křižovatkách.

MMPr, 

odbor MAJ
2014 54 192 Kč

počet parkovacích 

míst 29/ plocha 183 

m

splněno

Priorita 2.1: Rozvoj dopravní infrastruktury

Opatření 2.1.2: Zlepšit dopravní prostupnost města pro všechny druhy dopravy na páteřní síti, zvýšit bezpečnost silničního provozu, zklidňovat dopravu na ostatní síti, řešit dopravu v klidu 
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Nositel 

projektu, 

garant

Termín 

realizace

Předpoklá

dané náklady
Skutečné náklady

Monitorovací 

indikátory Výstupy:
Stav 

projektu:

pokládka obrusné vrstvy na 

ul. Za Školou, Kozlovice 
Frézování vozovky v tl. 50 mm , položení nové obrusné vrstvy 

ACO  v tl. 50 mm, výšková úprava vpustí a šachet, předláždění  

části chodníku 

MMPr, 

odbor MAJ
11/2015 398 381 Kč

Délka 210 m/plocha 

1074 m2
splněno

Oprava místní komunikace 

ul. U Zbrojnice v 

Dluhonicích

Předmětem realizace je oprava místní komunikace ulice U 

Zbrojnice, která bude spočívat v odfrézování stávajících 

asfaltových vrstev, přehutnění a jejich nahrazení novými 

asfaltovými vrstvami ve stávajícím šířkovém, směrovém a 

výškovém řešení.

MMPr, 

odbor MAJ
7–8/2014 400 tis. Kč 387 515 Kč

MI2.1.2_5.: 

98 m/600 m
2

opraveno 98 m, 

tj. 600 m2 

komunikace

splněno

Jižní čtvrť I, Přerov – 

komunikace – II. etapa 

(IPRM ): 

Rekonstrukce komunikací a 

zpevněných ploch, Jižní 

Čtvrť I, II. etapa

+

Parkoviště podél ul. 

Durychova, Lančíkových

+

Rozšíření parkovišť na Jižní 

čtvrti I

Předmětem plnění byly stavební úpravy ul. Durychova v 

celkové délce cca 174 m. V rámci stavby byly stavebně 

upraveny komunikace uvnitř části Jižní čtvrť v šířce 3,25 m a 

4,00 m. Zrekonstruováno bylo celkem 54 parkovacích stání a 

chodníky podél parkovišť nebo komunikací byly stavebně 

upraveny. Dále byla upravena místní komunikace v ul. 

Lančíkových v délce 170 m a na ni navazujících 11 podélných 

stání pro osobní automobily. Na ulici Durychova bylo 

zrekonstruováno 13 stávajících kolmých stání a vybudována 

část nového chodníku. V ulici Lančíkových došlo k odfrézování 

6 cm na části komunikace a k výměně všech vrstev vozovky na 

zbytku komunikace. Nově byly osazeny uliční vpusti, aby bylo 

zajištěno dostatečné odvodnění povrchu vozovky.  Také došlo 

k rozšíření dvou stávajících parkovišť na Jižní čtvrti I o 13 (tj. 6 

a 7) nových parkovacích stání u obytných domů.

Dále bylo upraveno nástupiště autobusové zastávky MHD na 

ul. 9.května vč. nového zastávkového přístřešku. Prostor byl 

doplněn mobiliářem: 8 ks odpadkových košů, 14 ks laviček a 

kontejner pro SKO.

Stavba byla spolufinancována ze zdrojů EU, ze strukturálních 

fondů Evropské unie a státního rozpočtu ČR prostřednictvím 

Integrovaného operačního programu. Stavba byla dokončena 

25.11.2015      a předána majetkovému správci.

MMPr, 

odbor ROZ 

odbor PRI

2015

13,020 mil. Kč

+

6,6 mil. Kč

+

400 tis. Kč

 

13.332 tis. Kč

MI2.1.2_5.: 

174 m/1044 m2 

(větev A) +

1113 m (větve CH)

MI2.1.2_10.: 51+4 

MI2.1.2_10.: 11 

(ul. Lančíkových), 

MI2.1.2_11.: 13 

(ul. Durychova),

MI2.1.2_5.: 170 m,

MI2.1.4_5.: 455 m2

MI2.1.2_10.: 13

Rekonstruováno 

174 m komunikací 

Vybudováno: 

 11 podélných míst 

na Lančíkových a 13 

šikmých na Jižní 

čtvrti I

Zrekonstruováno: 

Durychova  13 

kolmých míst + 54 

parkovacích stání

splněno
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projektu, 

garant

Termín 
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Předpoklá

dané náklady
Skutečné náklady

Monitorovací 

indikátory Výstupy:
Stav 

projektu:

Úprava křižovatky Nádražní 

x Kramářova

Úprava křižovatky Nádražní x Kramářova je 1. etapou stavby 

I/55 Přerov – průtah centrem. Důvodem je zrušení stávajícího 

napojení místní komunikace v ul. Kramářova na silnici II/04721 

v ul. Tovární vyvolaného stavbou „I/55 Přerov – průtah 

centrem“ a zřízení nového napojení. V rámci realizace dojde 

k výstavbě 2 parkovacích míst, opravě poškozeného povrchu 

místní komunikace a úpravě stávajícího chodníku s doplněním 

varovných pásů.

 ŘSD ČR  2015–2016 491,9 tis. Kč

MI2.1.2_9.: 1,

MI2.1.2_10.: 2,

MI2.1.4_6.: 7 m 

nesplněno

 přesun na r. 

20182019

Lávka přes Bečvu U Tenisu

Nová lávka o délce 94 m nahradila původní lávku pro pěší 

těžce poškozenou povodněmi v r. 1997 a 2010. Konstrukce 

lávky zohledňuje požadavek většího průtoku než Q100.

Původní lávka byla odstraněna a na jejím místě vybudována 

nová železobetonová lávka, která se stala důležitým 

propojením obou lokalit i v rámci systému cyklistických stezek. 

Lávka slouží pouze pro pěší, cyklisty a bruslaře na inline 

bruslích. Pochozí šířka lávky je 3,5 m. Napojení lávky na 

stávající pěší a cyklotrasy je provedeno směrovými 

zakružovacími oblouky pomocí sjezdových ramp. Lávka je 

osvětlena novým veřejným osvětlením a osvětlovací tělesa 

jsou osazena na pylonech. Lávka byla dokončena v termínu 

dle uzavřené smlouvy o dílo a byla uvedena do provozu v 

srpnu 2015. 

MMPr, 

odbor ROZ,  

odbor PRI

9/2014–2015 25,7 mil. Kč 25.256 tis. Kč

MI2.1.2_12.: 1, 

MI2.1.2_5.: 94 m

Vybudována 1 

lávka, 

délka nově 

vybudované 

cyklistické stezky 94 

m (=délka lávky)

splněno

Stavební úpravy ul. 

Kabelíkova

Stavebními úpravami došlo ke změně režimu provozu v dolní 

části ulice Kabelíkova (od hlavní vrátnice Meopty). Zavedení 

jednosměrného provozu na směrově oddělených 

komunikacích umožnilo vytvoření 2 parkovacích pásů 

(podélné stání). Stavební úpravy spočívaly ve vytvoření 

plynulého nájezdu pro všechna vozidla jedoucí ve směru k ulici 

Dvořákova do části komunikace, která sloužila pouze 

autobusové dopravě, ve vybudování ochranného ostrůvku na 

přechodu pro chodce vedoucího k hlavní osobní vrátnici 

Meopty a celkové opravě stávající autobusové zastávky MHD. 

Dopravní režim, včetně vyznačení podélného stání, byl 

vyznačen vodorovným a svislým dopravním značením. 

MMPr, 

odbor MAJ
3–6/2014 1,1 mil. Kč 688 tis. Kč

MI2.1.2_10.: 30 

(13+17), 

MI2.1.2_8.: 1

vybudováno

30 park. míst

1 přechod pro 

chodce 

splněno
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Nositel 

projektu, 

garant

Termín 

realizace

Předpoklá

dané náklady
Skutečné náklady

Monitorovací 

indikátory Výstupy:
Stav 

projektu:

Regenerace panelového 

sídliště Předmostí – 

etapa 11

V rámci 11. etapy regenerace byly úpraveny stávající chodníky 

za bytovými domy Pod Skalkou  č.p.  36, 37, 146, 162, 51, 52, 

53, 54  a  vedle těchto  domů, Pod Skalkou č.p. 86, 87, 88, 121, 

122, 45, 46, 47, 34, 35 a Hranická č.p. 28, 29, 30, 31, 32, 33. 

Původní chodníky byly demolovány  včetně podkladních vrstev 

a na jejich místě byly vybudovány chodníky nové. Zároveň 

byla obnovena dožitá schodiště a modernizováno veřejné 

osvětlení. Byl doplněn mobiliář (odpadkové koše, lavičky, 

stojany na kola, herní a jiné prvky) a vysazena zeleně (keřové 

pásy, stromy). Cílem stavby byůa modernizace, zvýšení 

bezpečnosti (zkvalitnění zimní údržby) a atraktivity  veřejného 

prostranství.

Na stavbu byla poskytnuta dotace ve výši 3.321.704 Kč.

MMPr, 

odbor PRI
2015 8,8 mil. Kč 4 843 tis. Kč doplnit

2740 m2 

rekonstruovaných 

chodníků

3.202 m2 terénních 

úprav

splněno

Oprava komunikace ulic 

Hanácká a Kovářská v 

Popovicích

Stavba řešila opravu místní komunikace v ul. Hanácké a 

Kovářské a opravu autobusové zastávky na ul. Kočíře.

MMPr, 

odbor PRI
2016 4,3 mil. Kč 2 455 tis. Kč

MI2.1.2_5: 382,31 

bm opravených 

komunikací

MI2.1.5_2: 1

382,31 m 

opravených 

komunikací

1 zrekonstruovaná 

zastávka

splněno

Rekonstrukce komunikací 

ve vnitrobloku za ulicí 

Žižkovou

Navržené stavební úpravy řeší rekonstrukci stávající 

komunikace spočívající v provedení nových konstrukčních 

vrstev tak, aby konstrukce příjezdové komunikace odpovídala 

normovým parametrům ( šířkové poměry budou zachovány). 

Dále se provede  rozšíření parkovacích  ploch včetně chodníků 

a navržení nového odvodnění včetně konečných terénních 

úprav. Nově rekonstruovaná komunikace bude mít šířku 3,5 m 

a bude jednosměrná.

MMPr, 

odbor PRI
20162017 5,8 mil. Kč

MI2.1.2_5.: 258,08 

bm zrek.komunikací

MI2.1.2_11.:20  

zrekonstruovaných 

stání/302 m2

MI2.1.4_5 + 

MI2.1.4_6: 140 m2 

nových resp. 

upravených  

chodníků

aktivita 

pokračuje v 

následujícím 

roce

Středisko denního pobytu 

Purkyňova 16  parkoviště
Vybudování 4 parkovacích míst u objektu denního pobytu.

MMPr, 

odbor MAJ
1011/2016 500 tis. Kč 298 tis. Kč

MI2.1.2_10: 4 stání

4 parkovací stání

splněno
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projektu, 
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Předpoklá

dané náklady
Skutečné náklady

Monitorovací 

indikátory Výstupy:
Stav 

projektu:

Rekonstrukce chodníků 

a komunikací

Součástí této akce byla realizace rekonstrukce chodníků na 

ulicích Mervartova, Denisova, Partyzánská, Želatovská, Tylova, 

U Silnice – Lýsky, U Hřiště Dluhonice, R. Stokláskové, Vinařské 

– Vinary a parkoviště na ul. Na Hrázi. Uvedené rekonstrukce 

byly dokončeny  v roce 2014. 

V r. 2015 byl rekonstruován chodník na ul. Tylově v Předmostí 

a opraven chodník na ul. Jabloňové v Čekyni.

Rekonstrukce spočívala v rozebrání stávajících vrstev, 

přehutnění a doplnění podkladních vrstev, nahrazení nových 

betonových obrubníků a zámkové dlažby ve stávajícím 

šířkovém, směrovém uspořádání a s drobnými výškovými 

úpravami. Součástí stavby byly i úpravy vjezdů. 

MMPr, 

odbor MAJ
20142015 10,0 mil. Kč 8.746 tis. Kč

MI2.1.4_6.: 111 

m/306 m2 

(Mervartova),

100 m/ 224 m2 

(Denisova),

510 m2 (Na Hrázi), 

139 m/273 m2 

(Partyzánská), 

160 m/705 m2 

(R. Stokláskové),

117 m/415 m2 

(Želatovská  Alšova), 

253 m/450 m2 

(Vinařská), 

338 m/791 m2 

(U Hřiště),

310 m/1417 m2 

(U Silnice),

205 m/371 m2 

(Tylova)

MI2.1.4_6.: celkově 

5462 m2 splněno

Rekonstrukce chodníku 

Penčice, ul. Tršická

Předmětem projektu byla oprava části stávajícího chodníku 

ulice Tršická (místní část Penčice) podél silnice II/436 před 

odbočkou ke koupališti. Rekonstrukce chodníku zahrnovala 

výměnu konstrukce s novým krytem ze zámkové dlažby, 

úpravy sjezdů a opravu živičného krytu krajské silnice v pásu 

podél řešeného úseku chodníku.

Rekonstrukce proběhla na 2 etapy. I. etapa – ke koupališti v r. 

2014. Na zbývající část rekonstrukce (II. etapy) v délce 72 m v 

době dokončení I.etapy nebylo vydáno stavební povolení. 

II.etapa byla realizována v roce 2015.

SMPř., 

Odbor 

správy 

majetku a 

komunálních 

služeb, resp. 

Odbor řízení 

projektů a 

investic

20142015 0,5 mil. Kč
895  tis.Kč

MI2.1.4_6.: 

133 m/220 m
2

133 m, tj. 220 m2 

rekonstruovaného 

chodníku

splněno

Opatření 2.1.4: Podpora bezmotorové dopravy 
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Plnění Akčního plánu za r. 2014  2016

Příloha   č.1

Název projektu Stručný popis, výstupy projektu

Nositel 

projektu, 

garant

Termín 

realizace

Předpoklá

dané náklady
Skutečné náklady

Monitorovací 

indikátory Výstupy:
Stav 

projektu:

Sdružená cyklistická stezka 

a chodník Přerov – Laguna

Navrhovaná stezka vytvoří komunikační spojení nové lávky 

přes Bečvu s rekreační oblastí Velké Laguny. 

Stezka je navržena pro výstavbu v 1. etapě délky 291,6 m. Od 

začátku úseku je stezka navržena v šířce 4,0 m. Úsek je tvořen 

chodníkem šířky 1,6 m, cyklostezkou šířky 2,0 m a oddělen je 

hmatným pásem ze slepecké reliéfní dlažby šířky 0,4 m. Od 

staničení 29,14 m pokračuje stezka jako smíšená šířky 3,0 m až 

k napojení na stezku v areálu Velké Laguny. Podél stezky je 

zhotoveno veřejné osvětlení s 11 ks parkových lamp 

neoslňujících přírodní rezervaci. Stavba byla dokončena v 

termínu dle smlouvy o dílo společností SATES Morava spol. s r. 

o. 

Do provozu byla cyklostezka uvedena po dokončení navazující 

části cyklostezky zrealizované v rámci stavby Lávky U tenisu.

MMPr, 

odbor MAJ, 

odbor ROZ

09–12/2014 2 824,8 tis. Kč

1,915 mil. Kč,

z toho 1,313 mil. Kč 

dotace z SFDI,

300 tis. z rozpočtu 

OK

MI2.1.4_1.: 301 m

291,6 m stezky

VO s 11 lampami

splněno

Cyklostezka Přerov  

nábřeží Protifašistických 

bojovníků

Předmětem plnění byla výstavba cyklostezky na nábř. 

Protifašistických bojovníků. U mostu Legií navazuje 

cyklostezka na stávající stezku pro chodce a cyklisty se 

společným provozem. Na začátku úseku je nová cyklostezka 

vedena souběžně s chodníkem. Šířka zpevněné části 

samostatné stezky pro cyklisty je 2,5 m. Souběžný chodník u 

mostu Legií má šířku 1,5 m. Dále pokračuje cyklostezka 

samostatně v souběhu se stávajícím chodníkem na nábřeží 

Protifašistických bojovníků. Součástí stavby bylo i zřízení 

přechodu pro chodce, přejezdu pro cyklisty a schodiště u 

autobusové zastávky. Cyklostezka byla zrealizována dle PD v 

délce 440,6 m. Stavba byla dokončena 28.07.2015. Na akci 

byla poskytnuta dotace ze Státního fondu dopravní 

infrastruktury ve výši 1 128 000 Kč. Stavbu realizovala firma 

SATES MORAVA spol. s r.o., Valašské Meziříčí.

MMPr, 

odbor PRI 
2015 2,8 mil. Kč

2 342 308 Kč

z toho 

1,128 mil. Kč 

dotace z SFDI

MI2.1.4_1.: 

440 m/1100 m
2 440,6 m stezky splněno
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Plnění Akčního plánu za r. 2014  2016

Příloha   č.1

Název projektu Stručný popis, výstupy projektu

Nositel 

projektu, 

garant

Termín 

realizace

Předpoklá

dané náklady
Skutečné náklady

Monitorovací 

indikátory Výstupy:
Stav 

projektu:

Parkovací zařízení pro 

cyklisty v přednádražním 

prostoru

Parkovací dům umístěný v prostoru mezi přerovským 

železničním a autobusovým  nádražím umožňuje odstavení kol 

a elektrokol i po několik dnů a je dostupný 24 hodin denně. 

Parkovací dům funguje jako plně automatické zařízení. 

Zabezpečovací zařízení je napojeno na pult centrální ochrany 

Městské policie Přerov. Cena parkovného 5 Kč/den nebo pro 

držitele In Karty ČD je prvních 24 hodin zdarma.Parkovací věž 

pojme až 118 kol. Zařízení vybudovala společnost Přerovská 

rozvojová s.r.o. za finančního přispění města Přerova a 

Ministerstva pro místní rozvoj. 

Přerovská 

rozvojová 

s.r.o.

2015 10 mil. Kč 9,5 mil. Kč

PD/ST

MI2.1.4_7.: 1

1 cyklověž, o 

kapacitě 118 kol
splněno

Úpravy propojení 

cyklostezek u okružní 

křižovatky Želatovská

Úpravy spočívaly v provedení nástřiku vodorovného 

dopravního značení a v osazení hmatných pásů pro oddělení 

cyklodopravy od pěší. Dále byly provedeny úpravy varovných 

a signálních pásů v místech přechodů pro chodce včetně 

ostrůvků. Bylo také upraveno svislé a vodorovné dopravní 

značení. Na tento projekt byla poskytnuta dotace ve výši 236 

tis.  korun z rozpočtu Olomouckého kraje.

MMPr, 

odbor PRI
2016 640 tis. Kč 540 tis. Kč  

1 nový sdružený 

přechod pro chodce 

s přejezdem pro 

cyklisty 

(Petřivalského),

ze 4 přechodů 

vznikly 4 sdružené 

přechody s přejezdy 

pro cyklisty (u 

okružní křižovatky)

187 m 

splněno
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Plnění Akčního plánu za r. 2014  2016

Příloha   č.1

Název projektu Stručný popis, výstupy projektu

Nositel 

projektu, 

garant

Termín 

realizace

Předpoklá

dané náklady
Skutečné náklady

Monitorovací 

indikátory Výstupy:
Stav 

projektu:

Arriva Express autobusové 

linky

Byly zavedeny 2 autobusové expresní linky Brno  Olomouc a 

Brno  Přerov přes Kroměříž. Z Brna do Přerova je možné se 

dostat za 75 minut v ceně běžného jízdného 79 Kč. Jízdenky se 

prodávají online nebo u řidiče. Linky jsou propojeny s 

železničním expresem z Prahy přes Olomouc a Přerov do 

Trenčína, vypravovaným společností Arriva každou sobotu.

Arriva 10/2016 
1 expres linka Brno  

Přerov
splněno

Změna tras a přečíslování 

MHD

V dubnu 2014 byly na základě požadavků občanů, 

představitelů osadních výborů a velkých zaměstnavatelů 

(nemocnice, Meopty, Gambra,Olympusu, Prechezy) upraveny 

jízdní řády MHD. Změny v provozu MAD byly výsledkem 

projektu Optimalizace MAD, který pro město Přerov 

vypracovala odborná firma. Došlo k úpravě číslování linek s 

cílem odstranit duplicitu číslování s příměstskými linkami a 

zavedeny linky 111 a 112 zajišťující provoz o víkendech, 

svátcích a v pracovních dnech po 19 hodině po celé páteřní 

trase Přerova a i v místních částech.  

Nové linky č. 111 (Dluhonice  Předmostí  Přerov  Kozlovice), 

112 (Vinary  Předmostí  Přerov  Újezdec  Vinary).

Linka č. 105 ve vybraných časech zajíždí do Dluhonic, kolem 

PřCHZ, s možností cestování z Dluhonic do centra a nemocnice 

bez přestupů. Z důvodu oddělení trasy do Dluhonic a 

zamezení zmatení cestujících byla v 12/2015 zavedena linka č. 

115.

V 02/2016 převzala provozování MHD v Přerově společnost 

ARRIVA MORAVA a.s. Trasy i linky zůstaly zachovány. 

SAD Trnava 

+

DLS s.r.o.

+

Arriva

04/2014

12/2015
¨

Navýšení nákladů 

nelze vyčíslit z 

důvodu změny 

dopravců i jiným 

podmínkám smluv

Trasa linky 111 

(celková i s MČ)  14 

km

Trasa linky 112 

(celková i s MČ)  17 

km

Trasa linky 115 

(celková i s MČ)  12 

km

splněno

Opatření 2.1.5: Rozvoj veřejné hromadné dopravy a dopravní obslužnosti 
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Plnění Akčního plánu za r. 2014  2016

Příloha   č.1

Název projektu Stručný popis, výstupy projektu

Nositel 

projektu, 

garant

Termín 

realizace

Předpoklá

dané náklady
Skutečné náklady

Monitorovací 

indikátory Výstupy:
Stav 

projektu:

1P / 04  ochranná stěna 

mezi mosty

Stavba železobetonové zídky na pravém břehu řeky Bečvy, na 

nábřeží E. Beneše, jako protipovodňová ochrana při průtoku 

do Q=750 m
3
/s, včetně odstranění stávajícího a založení 

nového stromořadí podél hrany koryta Bečvy.

Délka zídky 459 m.

Povodí 

Moravy, s.p., 

závod Horní 

Morava

SMPř

20162017 23,6 mil. Kč MI2.2.1_1.: 1

aktivita 

pokračuje v 

následujících 

letech

1L / 08  ochranná stěna 

mezi mosty

Stavba železobetonové zídky na levém břehu řeky Bečvy 

v úseku Velké Novosady – železniční most jako 

protipovodňová ochrana při průtoku do Q=750 m
3
/s. Výměna 

stávajícího zábradlí za betonovou zídku umístěnou na stávající 

nábřežní zdi.

Součástí protipovodňového opatření je i demontovatelné 

mobilní hrazení, které se osadí v případě zvýšeného průtoku

Povodí 

Moravy, s.p., 

závod Horní 

Morava

2016 14,7 mil. Kč 6,3 mil. Kč MI2.2.1_1.: 1

zbudováno 1 

protipovodňové 

opatření  zídka o 

délce 300 m a o 

výšce 1,1m

splněno

Přerov  výstavba 

levobřežního a 

pravobřežního sběrače s 

napojením Dluhonic a 

Kozlovic

Cílem stavby bylo zlepšení kvality povrchových vod řeky Bečvy 

a snížit zatížení toku znečištěním z kanalizační sítě. V rámci 

staby bylo realizováno 6 částí. Byly rekonstruovány sběrače, 

zvýšena jejich kapacita, proto lze odpadní vody převést k nově 

vybudovaným retenčním nádržím. Také byla provedena 

opatření na kanalizační sítí proti vnikání vod z Bečvydo 

kanalizačního systému.

V Dluhonicích vybudována nová přečerpávací stanice s 

kanalizačním výtlakem, která přečerpává odpadní vody do 

stokové sítě města a je odvedena do ČOV Přerov.

V Kozlovicích byla vybudována přečerpávací stanice s 

kanalizačním výtlakem a postavena nová kanalizace v celé 

místní části vč. přepojení stávajících přípojek.  

Na stavbu sběrače byla poskytnuta dotace z SFŽP z prostředků 

Operačního programu životní prostřed.

Vodovody a 

kanalizace 

Přerov, a.s.

07/2014  

11/2015
360 mil. Kč

413 mil. Kč bez 

DPH
MI2.2.2_2.: 9 km

9 619,34 m 

rekonstruované sítě

2 retenční nádrže 

na jednotné 

kanalizační síti s 

objemem 4 750 m3

splněno

Opatření 2.2.2: Budování a modernizace technické infrastruktury, úspory energie a zajištění čistoty města

Priorita 2.2: Rozvoj environmentální a technické infrastruktury

Opatření 2.2.1: Realizace protipovodňových opatření na území města 
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Plnění Akčního plánu za r. 2014  2016

Příloha   č.1

Název projektu Stručný popis, výstupy projektu

Nositel 

projektu, 

garant

Termín 

realizace

Předpoklá

dané náklady
Skutečné náklady

Monitorovací 

indikátory Výstupy:
Stav 

projektu:

Rekonstrukce části 

venkovních teplovodních 

rozvodů  okruh VST 659 

Energocentrum I, Přerov

Výměna čtyřtrubkových rozvodů mezi objekty:

 Větev 1 mezi Trávník 8 – Trávník 2 

 Větev 2 mezi Trávník 3 – MŠ Radost

 Větev 3 mezí Trávník 22 – Trávník 9

 Větev 4 mezi Trávník 22, přes šachtu

  Trávník 26

 Větev 5 mezi 17. Listopadu 24 – Jesle Svisle

Teplo Přerov, 

a.s.
7–9/2015  3,6 mil. Kč bez DPH MI2.2.2_5.: 0,2 km

Délka rekonstr. 

rozvodů 224 m
splněno

Rekonstrukce části 

venkovních teplovodních 

rozvodů – okruh VST 660 

Energocentrum II, Přerov

Výměna čtyřtrubkových rozvodů mezi objekty:

 Větev 1 U Tenisu 35 – Kosmákova 58 (ÚT+TV)

 Větev 2 U Tenisu 7 – Kosmákova 50 (ÚT)

 Větev 3 VST 660 – U Tenisu 17 (ÚT+TV)

 Větev 4 Vsadsko 13 – Dvořákova 5 (ÚT)

Teplo Přerov, 

a.s.
07–09/2015  3,2 mil. Kč bez DPH MI2.2.2_5.:0,2 km

Délka rekonstr. 

rozvodů 153 m
splněno

Horkovodní přípojka 

Wurmova 28, Přerov

Výstavba nové teplovodní přípojky, která zásobuje teplem 

bytový dům č.p. 28 v Přerově, ulice Wurmova

Teplo Přerov, 

a.s.
04–09/2016  274 tis. Kč bez DPH MI2.2.2_5.:

Délka nové přípojky 

je 9 m
splněno

Rekonstrukce venkovních 

teplovodních rozvodů

Člěnění :

a) Rekonstrukce potrubních rozvodů v topném okruhu VST EC 

II (venkovní rozvody ÚT mezi ZŠ U tenisu a obytnými objekty 

na ul. Vsadsko a ul. Dvořákova)

b) Rekonstrukce potrubních rozvodů v topném okruhu VST 

Palackého centrum (venkovní rozvody ÚT mezi VST, poštou, 

KB a MD)

c) Rekonstrukce potrubních rozvodů v topném okruhu VST EC 

II a Dvořákova 47 (zrušení VST Dvořákova 47 a napojení 

objektů na VST EC II vč. realizace nové OPS v objektu 

Dvořákova 21 a úpravy VST EC II).

Teplo Přerov, 

a.s.
6–9/2016  8,4 mil. Kč bez DPH MI2.2.2_5.:0,6 km

Délka zrekonstr. 

rozvodů 632 m
splněno
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Plnění Akčního plánu za r. 2014  2016

Příloha   č.1

Název projektu Stručný popis, výstupy projektu

Nositel 

projektu, 

garant

Termín 

realizace

Předpoklá

dané náklady
Skutečné náklady

Monitorovací 

indikátory Výstupy:
Stav 

projektu:

ZŠ U tenisu – energetické 

opatření

(dokončení)

Předmětem realizace byly stavební úpravy budovy ZŠ U

Tenisu. Vzhledem k úspoře energie a zvyšujícím se

požadavkům na tepelnou ochranu budov, došlo k zateplení

obvodových stěn, k výměně stávajících oken a dveří a k

zateplení některých částí střech a teras. V průběhu prací byl

zjištěn nesoulad skutečného stavu s projektem a bylo nutno

zadat nové výběrové řízení. Stavba byla zastavena do doby

ukončení zadávacího řízení na dodatečné stavební práce,

které byly realizovány 0304/2014. Následně byly zahájeny

stavební práce na dokončení komplexních stavebních úprav.

Stavba dokončena společností PSS Přerovská stavební a. s.,

v termínu dle smlouvy o dílo.

MMPr, 

odbor ROZ, 

odbor PRI, 

odbor MAJ

2014 2,8 mil. Kč  2.462 tis. Kč 
MI2.2.2_7.: 

1/6988 m
2

v r. 2014 

dokončeno 

zateplení 

1 ZŠ

o ploše 6988 m2

splněno

ZŠ Svisle – energetické 

opatření

(dokončení)

Předmětem realizace byly stavební úpravy budovy ZŠ Svisle.

V průběhu stavebních prací byl zjištěn nesoulad skutečného

stavu s projektem a bylo nutno zadat nové výběrové řízení.

Stávající stavební práce byly dokončeny v 11/2013 a předány

investorovi k užívání. V roce 2014 byly realizovány dodatečné

stavební práce. 

MMPr, 

odbor ROZ, 

odbor PRI, 

odbor MAJ

2014 2,2 mil. Kč  2.177 tis. Kč 
MI2.2.2_7.: 

1/5115 m
2

v r. 2014 

dokončeno 

zateplení 

1 ZŠ

o ploše 5115 m2

splněno

Energetická opatření 

budovy MŠ Pod Skalkou 

č.p.13, Přerov II  Předmostí

V rámci projektu byla řešena 2. etapa energetických opatření 

na budově MŠ Pod Skalkou v Předmostí spočívají pouze v 

zateplení fasády.

MMPr, 

odbor ROZ, 

odbor PRI 

2015 3,1 mil. Kč 2.711 tis. Kč
MI2.2.2_7.: 

1/1050 m
2

zateplen 1 objekt o 

ploše 1040 m2
splněno

Energetická opatření na 

budově TJ Sokol Přerov

V rámci projektu dojde k výměně osvětlovacích těles na jevišti 

z halogenových na zářivková a ke zpracování projektu pro 

výměnu oken a zateplení pláště budovy.

T.J. SOKOL 

Přerov

08/2014– 

10/2015
350 tis. Kč   

MI2.2.2_8.: 

o 1 MWh/rok,

PD/ST

odloženo na 

20172018

Stavební úpravy ZŠ Za 

Mlýnem – energetická 

opatření

Stavební úpravy spočívaly v odstranění stávajícího zateplení 

obvodových plášťů tl. 50mm a výměně oken. Nově byly 

zatepleny pavilon učeben, pavilon tělocvičny, spojovací 

chodby a pavilon stravování s družinou. 

MMPr, 

odbor PRI 
2016 17,7 mil. Kč 16.700 tis. Kč MI2.2.2_7.: 1 zateplena 1 ZŠ splněno
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Plnění Akčního plánu za r. 2014  2016

Příloha   č.1

Název projektu Stručný popis, výstupy projektu

Nositel 

projektu, 

garant

Termín 

realizace

Předpoklá

dané náklady
Skutečné náklady

Monitorovací 

indikátory Výstupy:
Stav 

projektu:

Kompostárna Přerov – 

Žeravice

Nově budovaná kompostárna v Žeravicích je koncové zařízení 

pro zpracování separovaně sbíraných biologicky rozložitelných 

odpadů na kompost s následným agrotechnickým použitím na 

nezemědělských plochách v majetku města.  

Náklady  na realizaci: 13.708.336,76 Kč, z toho dotace OPŽP 

8.519.460,87 Kč.

MMPr, 

odbor ROZ, 

odbor PRI 

5–8/2014 11,4 mil. Kč 13.708 tis. Kč

MI2.2.3_1.:

1/2770 m2

MI2.2.3_3.:

2500 t/rok

1 nové zařízení o 

kapacitě 2.500 t/rok
splněno

Rozšíření skládky TKO 

Žeravice II.  2.etapa

Původní skládka se rozkládala na ploše 58 270 m2, což 

představalo úložný prostor o kapacitě zhruba 671 000 m3. 

Plocha se rozšířila výstavbou dalšího pole s kapacitou 225 500 

m3. Životnost skládky se prodloužila o deset let, až do roku 

2024.

TSMPr 79/2014 13 mil. Kč 13 mil. Kč  
kapacita ukládacího 

pole 225 200 m3
splněno

Sběrný dvůr odpadů, 

ul. Želátovská Přerov

Nově vybudovaný sběrný dvůr odpadů v ul. Želátovská (v 

areálu bývalých vojenských kasáren) slouží ke krátkodobému 

shromažďování odpadů v ocelové hale a v prostoru zpevněné 

plochy s vysokokapacitními kontejnery odpadů.

 Náklady na realizaci: 6.159.276,30 Kč, z toho dotace OPŽP 

4.074.300, Kč.

MMPr, 

odbor ROZ, 

odbor PRI 

4–6/2014 6,6 mil. Kč 6.159 tis. Kč

MI2.2_5.: 1,

MI2.2.3_1.:

1 / 176 m2 (hala) + 

728 m2 (zpevněná 

plocha),

MI2.2.3_3.:362 t/rok

MI2.2.3_5.: 

9 (kontejnery na 

pneu, 

velkoobjemový 

odpad, kovy) + 

2 (nebezpečný 

odpad) + 5 (papír, 

plast, BRKObio)

sběrný dvůr s 

kapacitou 362 tun 

odpadu/ rok

splněno

Opatření 2.2.3: Zlepšování systému nakládání s odpady

13



Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období 2014  2020

Plnění Akčního plánu za r. 2014  2016

Příloha   č.1

Název projektu Stručný popis, výstupy projektu

Nositel 

projektu, 

garant

Termín 

realizace

Předpoklá

dané náklady
Skutečné náklady

Monitorovací 

indikátory Výstupy:
Stav 

projektu:

Zavedení systému sběru a 

zpracování biologicky 

rozložitelného odpadu 

(BRKO)

Projekt  byl rozdělen na dvě etapy, kdy v rámci 1. etapy byly 

dodány kompostéry na BRKO do 3 místních částí – Dluhonic, 

Popovic a Předmostí, ve 2. etapě potom do zbývajících 

místních částí. 

Zamýšlený finanční motivační systém třídění odpadu pro 

občany města nebyl zaveden.

MMPr, 

odbor MAJ;

Technické 

služby města 

Přerova s.r.o.

12/2014  

11/2015
6,5 mil. Kč 5.108 tis. Kč

MI2.2.3_4.:

1200 (o objemu 

900 l) + 600 

(o objemu 700 l) + 

3500 (o objemu 

240 l)

1200 (o objemu 

900 l) + 600 

(o objemu 700 l) + 

3500 (o objemu 

240 l)

splněno

Zavedení systému sběru 

jedlých olejů a tuků

Zahájení sběru jedných olejů a tuků od 1.3.2016 ve dvou 

sběrných dvorech Na hrázi a Želatovská. V každém sběrném 

dvoře je nádoba, můžou se odevzdávat pouze oleje a tuky z 

domácností, jako jsou fritovací oleje nebo ztužené jedlé tuky v 

PET lahvích nebo plastových kanystrech.

Sběr rozšířen od 1.7.2016. Na deseti místech na sídlištích jsou 

instalovány zelené nádoby o objemu 120 litrů s oranžovým 

víkem, které jsou připevněny ve stojanech. Svoz olejů zajišťuje 

společnost SKOIL Morava, dle aktuální potřeby. Náklady na 

nádoby včetně držáků a instalace byly 25.650, Kč.

Technické 

služby města 

Přerova s.r.o.

0307/2016  25.650 Kč
MI2.2.3_5.:

10 (o objemu 120 l)
10 nádob splněno

Rekonstrukce Domova 

Alfreda Skeneho – etapa 

„Obnova zámeckého 

parku“

Došlo k obnovení historické kompozice zámeckého parku – 

odstranění havarijního stavu dřevin a výsadbě nových, zvýšení 

provozní bezpečnosti parku, oživení historické autenticity 

parku.

Na obnovu parku byla poskytnuta dotace ve výši 1.215.054,45 

Kč.

MMPr, 

odbor MAJ;

Technické 

služby města 

Přerova s.r.o.

08/2014–

11/2015
4 mil. Kč 2.036 tis. Kč

MI2.2.4_2.: 103,

MI2.2.4_4.: 255,

MI2.2.4_3.: 6740 m2

vysázeno 110 ks 

dřevin, cca 700 ks 

keřů, vykáceno a 

ošetřeno 150 ks 

dřevin

splněno

LHC Přerov 2  první sadba 

do nepřipravené půdy  

jamková, vylepšování, 

strojní příprava půdy

Po kůrovcové kalamitě ve smrkových lesích lesního 

hospodářského celku Přerov 2 (k.ú. Svrčov) v roce 2014 bylo 

nutné napadené suché dřeviny přednostně odstranit. Dle 

lesního zákona je povinnost vlastníka lesa holiny po těžbě 

zalesnit do dvou let. 

V r. 2016 bylo vysázeno 120 ks sazenic, zalesněno 15 ha půdy 

a rovněž došlo ke strojní přípravě půdy pro následnou 

výsadbu.

MMPr, 

odbor MAJ
2016   2.850 tis. Kč  

vysázeno  120 ks 

sazenic, zalesněno 

15 ha

splněno

Opatření 2.2.4: Ochrana a výsadby zeleně ve městě a v okolní krajině
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Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období 2014  2020

Plnění Akčního plánu za r. 2014  2016

Příloha   č.1

Název projektu Stručný popis, výstupy projektu

Nositel 

projektu, 

garant

Termín 

realizace

Předpoklá

dané náklady
Skutečné náklady

Monitorovací 

indikátory Výstupy:
Stav 

projektu:

Obnova Knejzlíkových 

sadů, 1. etapa – spásání a 

pařezení

Snahou projektu je zintensivnit obnovu Knejzlíkových sadů 

pomocí spásání travních porostů ovcemi s návaznou úpravou 

křovitých forem mirabelánu na ovocné stromy. Pařezení je 

původní nízkonákladová metoda obnovy listnatých lesů, jež se 

dá využít i v podmínkách ovocného sadu s výmladky 

mirabelánu. Projekt je rozpracován, v letech 20142016 bylo 

provedeno na části pozemků v objemu cca 400tis.Kč.

V následujících letech 20172023 bude obnova sadů 

prováděna jako projekt Podpora biodiverzity krajinného prvku 

Knejzlíkovy sady a přírodní památky Na Popovickém kopci. 

Občanské 

sdružení 

Predmostenz

is

20142016 1 mil. Kč 400 tis. Kč

MI2.2_5.: 1

MI2.2.4_3. 

80 000 m2

MI2.2.4_4.: 100 ks

splněno 

částečně

aktivita 

pokračuje v 

letech 2017

2023

Zpracování místní 

koncepce 

environmentálního 

vzdělávání, výchovy a 

osvěty ve městě Přerově na 

období 2016–2020 (včetně 

akčního plánu)

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty se 

bude věnovat 4 hlavním cílovým skupinám: 1. veřejná správa, 

2. školství, 3. veřejnost, 4. středisko environmentální výchovy.

V r. 2014 a 2015 platila původní místní koncepce, bylo 

započato se zpracováváním analytické části nové koncepce a 

provedením SWOT analýzy. Původní i nová místní koncepce 

vychází z krajské koncepce EVVO, která na období 20162025 

není dosud zpracovaná a dle sdělení do konce r. 2016 zřejmě 

ani nebude. Nový Státní program environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství 

na léta 20162025 byl vládou schválen v červenci 2016.

MMPr, 

odbor STAV
2014–2015 100 tis. Kč 10 tis. Kč MI2.2.5_4.: 1

2015  1 Studie 

veřejného a 

komerčního využití 

ploch v tzv. 

Knejzlíkových 

sadech v Přerově

Předmostí

částečně 

splněno, 

přesun na r. 

2017

Zavedení informačního 

systému životního 

prostředí a následné 

sledování indikátorů 

udržitelného rozvoje

Prezentace a aktualizace dat a informací indikujících kvalitu 

života a životního prostředí ve městě Přerově na 

internetových stránkách města a jejich každoroční aktualizace.

Data a informace o kvalitě ŽP jsou každoročně prezentována v 

ročence „Životní prostředí a památková péče“, která je 

součástí Přerovských listů. Byl proveden audit a aktualizace 

části webu týkající se ŽP, jsou sledovány a na webu 

prezentovány indikátory a data v oblasti ovzduší, odpadů, 

vody a přírody. Web o ŽP města byl oceněn v r. 2014 druhým 

místem v soutěži Zelená informacím, v r.2015 se umístil na 

prvním místě.

MMPr, 

odbor STAV, 

oddělení 

ochrany 

životního 

prostředí 

a památkové 

péče

každoročně 100 tis. Kč 42.600 Kč ročně MI2.2.5_2.: 1 1 ročenka splněno

Opatření 2.2.5: Rozvoj environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
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Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období 2014  2020

Plnění Akčního plánu za r. 2014  2016

Příloha   č.1

Název projektu Stručný popis, výstupy projektu

Nositel 

projektu, 

garant

Termín 

realizace

Předpoklá

dané náklady
Skutečné náklady

Monitorovací 

indikátory Výstupy:
Stav 

projektu:

Podpora činnost SEV 

(Střediska environmentální 

výchovy ) vč. provozu 

záchytné stanice 

pro handicapovaná zvířata

V rámci SEV pracuje ekoporadna, mykologická 

poradna,záchranná stanice. SEV pořádá výukové programy 

pro žáky a studenty, realizuje tematické projekty 

pro veřejnost. 

 2014 – výstava Atlas ptáků neobyčejných (1247 

návštěvníků), expozice Ptáci ČR (1705 návštěvníků), 2 

přírodovědné přednášky, 2 tématické přednášky, 5 prohlídek 

parku Michalov, 3x vycházky za ptačím zpěvem, Soví noc, 

Evropská noc pro netopýry, Zahradní slavnost, Ptačí festival, 

Den stromů a Den zvířat; výukové programy – 2793 

návštěvníků. Záchranná stanice přijala 248 živočichů, z nich 68 

vypuštěno do volné přírody. V péči zůstáva 10 trvale 

handicapovaných zvířat.

 2015 – průvodce parkem Michalov, výstava „Táhni,…ale vrať 

se!“, 5 prohlídek parku Michalov, Den stromů (572 účastníků), 

5 houbařských pondělků, 3x Vítání ptačího zpěvu, Soví noc, 

ornitologické exkurze, Den Země, Noc slavíků, zahradní 

slavnost, Evropská noc pro netopýry; nabídka výukových 

programů (Stromy, Zimní program, Ježkův rok…)  účast 3646 

žáků. Záchranná stanice přijala 263 živočichů, z nichž 83 

vypuštěno zpět do volné přírody. Ve stálé péči je 14 trvale 

handicapovaných zvířat

 2016 průvodce parkem Michalov, výstava „Jak semena 

putují krajinou“ (866 účastníků), stálá expozice Ptáci ČR (1802 

účastníků), 5 prohlídek parku Michalov, 3 houbařských 

pondělků + 3 houbařské vycházky, 4x Vítání ptačího zpěvu, 

Soví noc, 2 ornitologické exkurze, Den Země,  zahradní 

slavnost, Evropská noc pro netopýry; seminář Ochrana rorýsů 

a netopýrů, Noc slavíků, 5 přednášek, nabídka výukových 

programů (Sovy do škol, Zimní program, Ježkův rok, Bylinková 

zahrádka…)  účast 1992 žáků. Záchranná stanice přijala 

rekordní počet 457 živočichů.

MMPr, 

odbor STAV
každoročně

300 tis. Kč

každoročně

2014:

250 tis. Kč

2015:

250 tis. Kč

2016:

249,5 tis. Kč

MI2.2.5_5.: 1,

Výstupy SEV:

2014: 

868 dotazů 

ekoporadna, 1123 

mykol. poradna,

18 akcí 

(přednášek,prohlíde

k). Záchranná 

stanice přijato 248 

živočichů

2015: 

990 dotazů 

ekoporadna, 374 

mykol. poradna.

Záchranná stanice 

přijato 263 

živočichů. 21 akcí 

(prohlídky, exkurze, 

slavnosti...)

2016:

ekoporadna 1200 

dotazů, 

mykologická 

poradna 785 

dotazů, Záchranná 

stanice přijato 457 

živočichů

splněno
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Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období 2014  2020

Plnění Akčního plánu za r. 2014  2016

Příloha   č.1

Název projektu Stručný popis, výstupy projektu

Nositel 

projektu, 

garant

Termín 

realizace

Předpoklá

dané náklady
Skutečné náklady

Monitorovací 

indikátory Výstupy:
Stav 

projektu:

Podpora aktivit v oblasti 

EVVO (dotace školám, SEV 

neziskovým organizacím)

V souladu se schválenými Zásadami pro poskytování dotací na 

podporu aktivit v oblasti EVVO budou poskytovány dotace 

právnickým i fyzickým osobám, které působí nebo hodlají 

působit na území města v oblasti EVVO a ochrany životního 

prostředí.

2014 – dotace poskytnuty vlastním i cizím příspěvkovým 

organizacím, fyzické osobě a společenství vlastníků jednotek; 

2015 – dotace poskytnuty vlastním i cizím příspěvkovým 

organizacím., zapsaným spolkům

SMPř., 

Oddělení 

ochrany 

životního 

prostředí 

a památkové 

péče

každoročně
300 tis. Kč

každoročně

2014: 197 840 Kč

2015:216 100 Kč

2016: 197 750 Kč

MI2.2.5_5.: 11

2014: 11 aktivit

2015:12 aktivit

2016: 8 aktivit

splněno

Pořádání osvětových akcí 

(Den Země, Den bez aut, 

Den stromů, aj.)

Cílem projektu je zapojit veřejnost do osvětových kampaní 

(formou úklidových akcí, přednášek, cyklojízd, zábavných akcí 

pro děti, apod.). Akce jsou pořádány ve spolupráci se 

Střediskem volného času Atlas a BIOS, Muzeem Komenského v 

Přerově (SEV Ornis), Technickými službami města Přerova 

s.r.o., atd.

2014 – Den země, Ukliďme Česko, Den stromů, Přerovská 

cyklojízda, Dny evropského dědictví

2015 – Den země, Ukliďme Česko, Den stromů, Přerovská 

cyklojízda, Dny evropského dědictví

2016 – Den Země, Ukliďme Česko, Dny evropského dědictví 

(Den stromů byl pro nepřízeň počasí zrušen), Přerovská 

cyklojízda, Do práce na kole, Evropský týden mobility

MMPr, 

odbor STAV, 

Oddělení 

ochrany 

životního 

prostředí 

a památkové 

péče

každoročně
500 tis. Kč

každoročně

2014: 20 856 Kč

2015: 12 517 Kč

2016: 80 000 Kč 

MI2.2.5_1.: 4 

2014: 

MI2.2.5_1.:5 akcí, 

MI2.2.5_2.: 1 

plakát+ 1 

samolepky

2015: 

MI2.2.5_1.:5  akcí, 

MI2.2.5_2.: 3 

plakáty + 1 

průvodce

2016:

MI2.2.5_1.:6  akcí

MI2.2.5_2.: 6 

plakátů

splněno

Provozování půjčovny 

kompenzačních pomůcek

Místní organizace Svazu tělesně postižených v ČR, z.s. zahájila 

v r. 2014 půjčovnu kompenzačních pomůcek (např. 

mechanické vozíky, elektrický skútr, antidekubitní matrace, 

pojízdné stolky k lůžku, chodítka, atd.) pro tělesně a zdravotně 

postižené občany. Půjčovna kompenzačních pomůcek je 

fakultativní služba, byla provozována v roce 2014, 2015 i v 

roce 2016 a předpokládá se její pokračování. 

Půjčovna je umístěna v prostorách InfoCentra  v Přerově, 

Kratochvílova 35. Provoz zajišťuje pracovnice na úvazek 0,5 ve 

dnech pondělí až středa. V dalších dnech zajišťuje půjčování 

kompenzačních pomůcek pracovnice v sociálních službách, 

jejíž mzdové náklady nejsou započítány.

Svaz tělesně 

postižených 

v ČR, z.s.

každoročně

125 tis. Kč

každoročně

2014: 

166.520 Kč

2015: 

161.560 Kč

2016 (I.pol.): 

75.600 Kč 

MI3.2_5.: 200

službu využilo:

2014  208 klientů,

2015  223 klientů, 

2016 (I.pol.)  140 

klientů 

splněno

Priorita 3.2: Sociální oblast, bezpečnost a zdraví obyvatel

Opatření 3.2.1: Rozšíření kapacity, zvyšování kvality a dostupnosti sociálních služeb vedoucí k sociální inkluzi 
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Příloha   č.1

Název projektu Stručný popis, výstupy projektu

Nositel 

projektu, 

garant

Termín 

realizace

Předpoklá

dané náklady
Skutečné náklady

Monitorovací 

indikátory Výstupy:
Stav 

projektu:

Bezplatné celoroční užívání 

nebytových prostor 

Infocentra v Přerově

Předmětem projektu je celoroční bezplatný pronájem 

nebytových prostor Infocentra v Přerově, Kratochvílova 35, a 

to místním organizacím zdravotně a tělesně postiženým 

občanům města Přerova a okresnímu výboru Svazu tělesně 

postižených občanů města Přerova k jejich činnosti 

(pravidelné schůze výborů, přednášková a klubová činnost, 

sociálně terapeutické činnosti, výstavy,…). Od 1.4.2014 se v 

InfoCentru scházejí další neziskové organizace poskytující 

sociální služby občanům města s konkrétním onemocněním 

nebo zdravotním postižením, které nemají vlastní prostory pro 

činnost. Scházejí se zde pravidelně  výbory těchto organizací, 

jednotlivé organizace si zde zajišťují  své provozní záležitosti, 

např. organizování jednotlivých akcí, výběr finančních 

prostředků na akce. V prostorách probíhají poradenské dny 

organizací Unie Roska v ČR – regionální organizace Přerov 

(každé pondělí) a Svaz neslyšících a nedoslýchavých v Přerově 

(2x v měsíci).InfoCentrum prodává výrobky (zejména 

keramiku a výrobky z šicí dílny) zdravotně postižených občanů, 

zaměstnaných ve Sdružení Most k životu. Uvedené aktivity 

bude místní organizace STP Přerov provozovat pro další 

neziskové organizace i v následujících letech na  základě 

poptávky těchto organizací a kapacitních možností Info – 

Centra. Tyto organizace na provoz InfoCentra nepřispívají 

žádnými finančními prostředky. Svoji činnost zajišťují pomocí 

malých dotací.

Svaz tělesně 

postižených 

v ČR, z.s.

2014–2016

každoročně

600 tis. Kč

každoročně

2014:

1 987 000, Kč

2015:

2 021 700, Kč

2016 (I.pol.)

417  400, Kč (bez 

nákladů na akce 

seniorů)

MI3.2.1_6.: 9

Unie Roska  

celoročně každé 

pondělí,

Svaz neslyšících a 

nedoslýchavých 2x 

měsíčně po celý rok

+ schůze výborů aj.

splněno

Plaveme prsa

Jedná se již o 6.ročník projektu zapojeného do mezinárodní 

kampaně Breast Health Day. Akce  je sportovně společenskou 

akcí pro veřejnost pořádanou celostátně pacientskými 

organizacemi, zastřešenými Aliancí žen s rakovinou prsu. Je 

součástí mezinárodního projektu koalice EUROPA DONNA, 

který vždy v říjnu upozorňuje na téma rakoviny prsu. Kromě 

související osvěty v prevenci pro zdravé účastníky plavání a 

povzbuzující motivace pro pacientky a jejich rodiny nabízíme v 

Přerově  ještě přidanou hodnotu – blok habilitačního cvičení v 

bazénu s lektorkou. Akce Plaveme prsa se koná v Plaveckém 

bazénu Přerov, v sobotu 15. října. Osvětu včetně nácviku 

samovyšetření na fantomovém modelu prsů provedou 

edukátorky Mamma HELPu. Očekávaná účast: 150 osob.

Aliance žen 

s rakovinou 

prsu

710/2016 10 tis. Kč 10 tis. Kč   MI3.2.1_10.:1 splněno
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Příloha   č.1

Název projektu Stručný popis, výstupy projektu

Nositel 

projektu, 

garant

Termín 

realizace

Předpoklá

dané náklady
Skutečné náklady

Monitorovací 

indikátory Výstupy:
Stav 

projektu:

Odstraňování bariér 

osobám se zrakovým 

postižením na území města 

Přerova a výroba reliéfních 

plánků

Cílem projektu je nevidomým a slabozrakým zajistit lepší 

podmínky pro bezpečný a samostatný pohyb. V rámci projektu 

budou vyrobeny 3 reliéfní plánky, které jsou součástí 

strategického plánu města Přerova. Budou sloužit k získání 

představy a pochopení složitých prostor, ve kterých se často 

pohybují. Jedná se především o důležité lokality v centru 

města Přerova, které bezprostředně navazují na regionální 

střediska TyfloCentra a SONS: Přerov  městská část 1 

(návaznost regionálního střediska TC a SONS na autobusové a 

vlakové nádraží); Přerov  městská část 2 (návaznost 

regionálního střediska TC a SONS na centrum města); 

Autobusové nádraží Přerov.

Reliéfní plánky budou vyrobeny moderní technologií z plastu v 

kontrastně barevném provedení. Reliéfně budou vyobrazeny 

komunikace, chodníky, zeleň a budovy. Důležitá místa, 

zastávky a ulice budou opatřeny popisky v běžném typu písma 

i v Braillově písmu. Ke každému plánku bude navíc vytvořen 

stručný informační popis včetně dopravních informací ve 

zvětšeném typu písma a v Braillově písmu. Cílová skupina 

uživatelů projektu: Osoby se zrakovým postižením ve městě 

Přerově – nevidomí a slabozrací (cca 50 osob).

TyfloCentru

m Olomouc, 

o.p.s.

2016 50 tis. Kč 51 100 Kč MI3.2.1_4.:3 3 reliéfní plánky splněno

Specializované počítačové 

kurzy pro zrakově 

postižené

Jedná se o sociálně aktivizační službu pro osoby se zrakovým 

postižením v Přerově v roce 2016. Je to jedna ze základních 

služeb TyfloCentra Olomouc. Specifikum služby, která je pro 

uživatele z Přerova poskytována ambulantně v Olomouci a 

terénně v Přerově spočívá v tom, že v rámci základního 

rozsahu služby učíme zrakově postižené uživatele pracovat se 

speciálním softwarem, který jim zpřístupňuje práci na PC, čímž 

jim pomáhá odstraňovat bariéry v přístupu k informacím, 

společenskému a pracovnímu začlenění. Počítač takto 

uzpůsobený jejich handicapu je pro ně důležitou kompenzační 

pomůckou. Služba je v Přerově jedinečná svým obsahovým 

zaměřením i zacílením na zrakově postižené uživatele. 

• Cílová skupina uživatelů projektu: Lidé, kteří se potýkají se 

specifickými problémy z důvodu postižení zraku, zpravidla 

starší patnácti let. 

TyfloCentru

m Olomouc, 

o.p.s.

2016 125 tis.Kč 122.920 Kč MI3.2.1_6:1 

Specializované 

počítačové kurzy 

pro zrakově 

postižené

splněno
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Název projektu Stručný popis, výstupy projektu

Nositel 

projektu, 

garant

Termín 

realizace

Předpoklá

dané náklady
Skutečné náklady

Monitorovací 

indikátory Výstupy:
Stav 

projektu:

Sociální rehabilitace 

zaměřená na podporu 

zaměstnávání osob se 

zrakovým postižením v 

Přerově v roce 2016

Cílem projektu je zajistit udržitelnost a zachovat kvalitu 

poskytované služby pro zrakově postižené ve středisku Přerov. 

Cílem činnosti střediska je podporovat rozvoj a nácvik 

dovedností, které vedou k sociálnímu začlenění, zvláště s 

ohledem na pracovní proces. Podpora při hledání zaměstnání 

v regionu Přerov zahrnuje učení a nácvik specifických 

schopností a dovedností, které jsou přenositelné, tzn., jsou 

předpokladem pro hledání, získání a udržení pracovního 

místa. Vedle této podpory uživatelům našich služeb 

poskytujeme pomoc při uplatňování práv a oprávněných 

zájmů v souvislosti se zaměstnáním. Podpora je individuálně 

přizpůsobena situaci klienta, jeho možnostem a schopnostem 

spolupodílet se na dosahování vlastních cílů.  Důležitá je v 

tomto směru tedy motivace klienta a nabídka komplexní 

podpory, která zahrnuje přístup k informacím, vzdělávání a 

odbornou pomoc i vedení. 

Cílová skupina uživatelů projektu:Lidé, kteří se potýkají se 

specifickými problémy z důvodu postižení zraku, zpravidla 

starší patnácti let.

• Metodika, prostředky projektu:Cílů projektu chceme 

dosáhnout formou individuální a skupinové práce s klienty ve 

středisku i v terénu. Sociální služby jsou poskytovány v 

průběhu celého roku, ambulantní a terénní formou. Sociální 

služby jsou registrovanými službami a jsou poskytovány dle 

standardů kvality sociálních služeb. Dílčí aktivity služby se řídí 

metodikami postupů (metodika podpory zaměstnávání, 

metodika Job clubů apod.).

TyfloCentru

m Olomouc, 

o.p.s.

každoročně 225.940 Kč 225.940 Kč

splněno,

 opakující se 

aktvita  

Vybudování magnetické 

rezonance v nemocnici 

Přerov

Cílem projektu je nová budova pro zajištění vyšetření 

magnetickou rezonancí, která bude sloužit pro vyšetření 

mozku, míchy a muskuloskeletálního systému. Pracoviště 

poskytne širokou diagnostiku a diferenciální diagnostiku pro 

pacienty všech odborností, a to jak v nádorové, tak i 

nenádorové diagnostice.

Středomorav

ská 

nemocniční 

a.s.

11/2015

11/2016
45 mil. Kč

22,5 mil. Kč bez 

DPH + cena 

technologie

20,5 mil. Kč

MI3.2_6.: 15

MI3.2.2_1.: 

1/1000 m2,

MI3.2.2_4.: 2,

MI3.2.2_5.: 5,

MI3.2.2_6.: 500 m2,

MI3.2.2_7.: 5

vybudováno 1 

zdravotnické 

zařízení v rámci 

nemocničního 

komplexu

splněno

Opatření 3.2.2: Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotnických služeb a péče o zdraví
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Název projektu Stručný popis, výstupy projektu

Nositel 

projektu, 

garant

Termín 

realizace

Předpoklá

dané náklady
Skutečné náklady

Monitorovací 

indikátory Výstupy:
Stav 

projektu:

Rekonstrukce oddělení RTG RTG vč. spojovacího koridoru

Středomorav

ská 

nemocniční 

a.s.

2015   45 mil Kč bez DPH MI3.2.2_2.:1
rekonstrukce 1 

objektu
splněno

Rekonstrukce 

neurologického oddělení a 

interních ambulancí 

v nemocnici Přerov

Cílem projektu je zvýšení komfortu pacientů s neurologickým 

onemocněním, zlepšení nácviku soběstačnosti a zajištění 

kvalitnější rehabilitace. Touto akcí se zároveň dokončí 

rekonstrukce pavilonu interních oborů v nemocnici Přerov 

(oddělení neurologie, interní ambulance a společný příjem).

Středomorav

ská 

nemocniční 

a.s.

2015–2016 30 mil. Kč

MI3.2_6.: 3

MI3.2.2_2.: 

1/6000 m2,

MI3.2.2_4.: 50,

MI3.2.2_5.: 10,

MI3.2.2_6.: 2500 m2,

MI3.2.2_7.: 5

 

Nesplněno, 

odklad 

realizace

Digitalizace operačních sálů

Digitalizace provozu vybraných operačních sálů, a to sálů 

ortopedickotraumatologických, gynekologických a 

chirurgických. Dojde k propojení všech elektronických zařízení 

používaných na operačním sále a jejich centrálnímu ovládání z 

jednoho místa. Systém je také přímo napojen na nemocniční 

informační systém a PACS a umožňuje tak přímé zhlédnutí 

obrazových i dalších dat o zdravotním stavu pacienta.

Středomorav

ská 

nemocniční 

a.s.

2015–2016 40 mil. Kč

MI3.2_6.: 1

MI3.2.2_4.: 10

 

Nesplněno, 

odklad 

realizace

Rekonstrukce léčebny 

dlouhodobě nemocných 

v nemocnici Přerov

Cílem projektu je zvýšení pohybového standardu 

hospitalizovaných pacientů a zkvalitnění rehabilitační péče. V 

rámci rekonstrukce půjde o bezbariérové řešení oddělení, 

vybudování sociálních zařízení, novou vzduchotechniku 

a komunikační techniku pro dorozumění pacienta a 

zdravotníka, apod. V oblasti zkvalitnění péče dojde k zavedení 

nových rehabilitačních metod: magnetoterapie, fyzikální 

terapie, distenční elektroterapie a obnovení rehabilitačních 

pomůcek. Dále bude zavedena canisterapie, psychoterapie, ...

Středomorav

ská 

nemocniční 

a.s.

2015–2016 49,5 mil. Kč

MI3.2_6.: 2

MI3.2.2_2.: 

1/6000 m2,

MI3.2.2_4.: 10,

MI3.2.2_5.: 10,

MI3.2.2_6.: 2000 m2,

MI3.2.2_7.: 5

 

Nesplněno, 

odklad 

realizace
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Název projektu Stručný popis, výstupy projektu

Nositel 

projektu, 

garant

Termín 

realizace

Předpoklá

dané náklady
Skutečné náklady

Monitorovací 

indikátory Výstupy:
Stav 

projektu:

Regenerace a revitalizace 

bytového domu nám. Fr. 

Rasche 7, Přerov (IPRM)

Předmětem projektu byla rekonstrukce a zateplení 

čtyřpodlažního podsklepeného bytového domu s 20 bytovými 

jednotkami spočívající zejména v zateplení uličního i dvorního 

pláště objektu a půdního prostoru, provedení nového 

střešního pláště a ve výměně zbývajících původních výplní za 

nové plastové.

SMPř., 

Odbor MAJ 
8–10/2014 8,5 mil. Kč 7.910 tis. Kč MI3.3.1_3.: 20

zrekonstruován 1 

objekt o 20 

bytových 

jednotkách

splněno

Úprava prostoru před 

pasáží, ul. Palackého v 

Přerově

Od původně zamýšleného záměru vytvoření klidové 

odpočinkové plochy s vodotečí, fontánkou, pítkem, 

mobiliářem, oživené vzrostlými stromy a vyvýšeným záhonem 

trvalek a okrasných travin bylo upuštěno. 

V uvedeném prostoru byly na podzim 2015 realizovány 

stavební úpravy spočívající v zadláždění celého prostoru. 

Stavbu provedla za 268 242 Kč společnost SATES MORAVA 

spol. s r.o., Valašské Meziříčí.

MMPr,  

Odbor PRI
2014–2015 2,9 mil. Kč  

MI3.3.2_1.: 193 m
2 

(nově vydlážděná 

plocha) + 97 m
2 

(předlážděná 

plocha),

MI2.2.4_3.: 60 m2

nesplněno

upuštěno od 

záměru

Vybudování sociálního 

zařízení pro veřejnost, 

Smetanova 7

Předmětem stavby bylo vybudování sociálního zařízení pro 

veřejnost ze stávající garáže v dvorní části zástavby Smetanovy 

ulice č. 7 a 7a v Přerově. Jedná se o přízemní nepodsklepený 

objekt ve tvaru „U“ s plochými střechami. V rámci stavebních 

úprav byly provedeny dispoziční úpravy s vytvořením 

odděleného sociálního zařízení pro ženy, muže a pro osoby s 

omezenou schopností pohybu a orientace     v provedení. 

Překonání výškové úrovně mezi stávajícím terénem a 

podlahou v objektu bylo provedeno nájezdovou rampou s 

protiskluzovou úpravou. Stavební práce byly dokončeny 

společností Středomoravské stavby s. r. o. v termínu dle 

smlouvy o dílo.

SMPř., 

Odbor MAJ 
4–5/2014 1,4  mil. Kč 937 tis. Kč MI3.3.2_2.: 28,77 m

2

Zrekonstruován  1 

objekt občanské 

vybavenosti o ploše 

28,77 m
2

splněno

Priorita 3.3: Atraktivita města pro život

Opatření 3.3.1: Rozvoj bydlení

Opatření 3.3.2: Zlepšení kvality a vybavenosti veřejných prostranství, včetně přilehlých budov
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Název projektu Stručný popis, výstupy projektu

Nositel 

projektu, 

garant

Termín 

realizace

Předpoklá

dané náklady
Skutečné náklady

Monitorovací 

indikátory Výstupy:
Stav 

projektu:

Stavební úpravy proluky , 

ulice Bratrská, Přerov

Jednalo se o řešení proluky na ulici Bratrská, která  vznikla po 

demolici objektu Rialto, což byl v době jeho demolice 

samostatně stojící dvoupodlažní objekt. Následně byl prostor 

využíván jako neoficiální parkoviště os. automobilů.

V rámci stavebních úprav byly zpevněny plochy pomocí 

geobuňky ( např. Groungrid), vyplněny štěrkodrtí. Umístěno 

nového kontejnerové stání, vyspravena omítka na obvodovém 

zdivu. Plotová výplň z vlnitého plechu byla nahrazena novým 

pletivem a neprůhlednou, trafostanice byla demolována. 

MMPr,  

Odbor PRI
2016 1,36 mil. Kč 1.135 tis. Kč MI3.3.2_1.: 598 m2

plocha 

revitalizovaného 

prostranství 598 m2

splněno

Regenerace panelového 

sídliště v Předmostí, 

10.etapa

10.etapa regenerace  zmodernizovala prostranství mezi 

bytovými domy Teličkova 36, Tyršova 28 a centrem Leon. 

Byly upraveny trasy pro pěší, rozšířena parkovací stání pro 

osobní vozidla, doplněn mobiliář, obnoveno veřejné osvětlení, 

sadové úpravy a modernizováno zastaralé dětské hřiště. 

MMPr,  

Odbor PRI
2016 12 mil. Kč 9.688 tis. Kč

MI3.3.2_1.:

3 715 m2

Regenerovaná 

plocha 3.715 m2, z 

toho:

Úprava chodníků 

815 m 2

Komunikací 

691 m 2 

Sanace a doplnění 

rekreačních ploch  

1047 m 2 

Parkové úpravy 

1.013 m 2

Dětská hřiště   2 

objekty

Parkovací stání  12 

míst

Nové VO8 lamp

Nově vysázené 

stromy 37 ks

Mobiliář  

odpadkový koš 2 ks, 

lavičky 18 ks, 

stojany na kola 2

Nové herní prvky  1 

soubor

splněno
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Název projektu Stručný popis, výstupy projektu

Nositel 

projektu, 

garant

Termín 

realizace

Předpoklá

dané náklady
Skutečné náklady

Monitorovací 

indikátory Výstupy:
Stav 

projektu:

Úprava prostoru kolem 

kašny u restaurace Haná

Záměrem projektu bylo přetvoření území s nefunkční požární 

nádrží u okružní křižovatky na ul. bří Hovůrků, Želatovská,  

Dvořákova, 17. listopadu. Rozhodnutím zastupitelstva byla v 1. 

pololetí 2015 akce zrušena. V dubnu 2015 Rada města 

rozhodla o odstoupení od smlouvy o dílo. Stavba nové kašny 

byla zastavena.

V roce 2016 byla nádrž demolována a celý prostor prošel 

terénními úpravami.

MMPr,  

Odbor PRI
2016 5,3 mil. Kč 2.241 tis. Kč MI3.3.2_1.: 1012 m

2

plocha 

revitalizovaného 

prostranství 806 m2

splněno

Vybudování nového zázemí 

pro atlety a fotbalisty, 

sportovní areál U Viktorky, 

Alšova, Přerov

Jedná se o celkovou rekonstrukci s nástavbou 2. podlaží 

zázemí pro sportovce v areálu SK Přerov u Zimního stadionu

Sportovní 

klub Přerov 

1908 z.s.

20162018 11,7 mil. Kč MI3.3.3_9:1

realizuje se, 

aktivita 

pokračuje

Pocitová stezka

Smyslem projektu je dobudovat část venkovního areálu u 

střediska ekologické výchovy BIOS, a postupně jej proměnit v 

přírodní výukový areál otevřený i pro veřejnost k poznávání 

přírody a jejího pozitivního vnímání, a to mj. s využitím 

mikrobiotopů „les, louka, rybník“ a „malého lanáčku“.

Aktivita je realizována etapovitě  jednotlivé prvky se 

postupně doplňují.

Středisko 

volného času 

ATLAS 

a BIOS, 

Přerov

ředitelka

2015–2020 180 tis. Kč MI3.3.3_3.: 1/100 m
2

realizuje se, 

aktivita 

pokračuje

Klub aktivních přerovských 

seniorů (KAPS) – aktivizační 

programy pro seniory

Rekonstrukcí objektu Jasínkova 17 vznikne Klub aktivních 

přerovských seniorů (KAPS), což je zařízení umožňující 

seniorům využívat programy pro aktivní stárnutí. Svým 

uživatelům bude mj. nabízet celou škálu aktivit – zájmových, 

vzdělávacích, sportovně relaxačních a kulturně společenských.

MMPr, 

odbor SVŠ
2015 11 mil. Kč

MI3.3_1.: min. 500

MI3.3_6.: 1

MI3.3.3_2.: 1

nerealizován

o, se 

záměrem se 

nadále 

počítá

Opatření 3.3.3: Rozvoj infrastruktury pro trávení volného času
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Název projektu Stručný popis, výstupy projektu

Nositel 

projektu, 

garant

Termín 

realizace

Předpoklá

dané náklady
Skutečné náklady

Monitorovací 

indikátory Výstupy:
Stav 

projektu:

Obnova Knejzlíkových 

sadů, 1. etapa – ZOO 

koutek

Realizací projektu vznikne v sousedství Knejzlíkových sadů 

ZOO koutek se zvířaty (kozy, poníci, ovce, atp.) ve volném 

multidruhovém výběhu, do kterého bude možno nahlížet a 

krmit zvířata z oploceného prostoru s lavičkami. V rámci 

realizace bude vytvořeno zázemí pro zvířata i pracovníky.

Projekt byl splněn v omezené variantě s náklady cca 100tis.Kč 

(v r. 2016 byla zpřístupněna veřejnosti pozorovatelna 

pasoucích se zvířat na statku v Přerově Předmostí Žernava 75)

Občanské 

sdružení 

Predmostenz

is

9/2014–

12/2015
3 mil. Kč 100 tis. Kč

MI3.3_6.: 1,5

MI3.3.3_3.: 

1/1000 m2

1 objekt 

pozorovatelna
splněno 

Obnova Knejzlíkových 

sadů, 1. etapa – Pěškobus

Pěškobus je netradiční způsob malé příměstské turistiky, jehož 

cílem je přivést do Knejzíkových sadů návštěvníky, kteří budou 

chodit, bavit se a užívat přírodu. Během realizace projektu mj. 

dojde k úpravě stezek pro pěší v areálu sadů, opravě 

příjezdových cest a odstavných ploch pro auta, instalaci 20 

označníků – zastávek s popisem, atd.

Odloženo – bude realizováno jako součást projektu „podpora 

biodiverzity krajinného prvku Knejzlíkovy sady a PP Na 

Popovickém kopci“

Občanské 

sdružení 

Predmostenz

is

9/2014–

12/2015
3,25 mil.Kč

MI3.3.3_9.: 20

MI3.3.3_10.: 3 km

MI2.1.2_5.: 3000 m

odloženo na 

r. 2017

Obnova Knejzlíkových 

sadů, 1. etapa – dětský 

koutek se sochou 

MAMUTA

Rozšíření aktivit u občerstvení Na Báře v Hájíčku na Žernavé. 

Jedná se o zkvalitnění služeb pro návštěvníky Knejzlíkových 

sadů. V rámci projektu bude postavena socha dospělého 

samce Mamuta a dále sestava dřevěných prolézaček, 

houpaček aj. atraktivit pro děti a mládež.

Od záměru bylo upuštěno.

Občanské 

sdružení 

Predmostenz

is

9/2014–

12/2015
0,6 mil.Kč

MI3.3_4.: 5000/rok

MI3.3.3_5.: 1

MI3.3.3_9.: 1
zrušeno

Obnova Knejzlíkových 

sadů, 1. etapa – přírodní 

stavitelství

Na podporu přírodního stavitelství bude postavena zpracovna 

ovoce a vína se sklepem. Bude je jednat o hliněnoslámovou 

stavbu využívanou pro technické účely s obytným podkrovím.

Od záměru bylo upuštěno.

Občanské 

sdružení 

Predmostenz

is

9/2014–

12/2015
2 mil. Kč

MI3.3.3_1.: 1

zrušeno
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Název projektu Stručný popis, výstupy projektu

Nositel 

projektu, 

garant

Termín 

realizace

Předpoklá

dané náklady
Skutečné náklady

Monitorovací 

indikátory Výstupy:
Stav 

projektu:

Adaptace sokolského hřiště 

a zahrady pro využití 

veřejností

V roce  2014 byla zpracována vizualizace a geometrické 

zaměření. V r. 2015  bylo realizováno dvojhřiště na petanque v 

areálu záhrady. 

T.J. SOKOL 

Přerov
0206/2015

100–200 

tis. Kč
171 699 Kč

MI3.3.3_6.: 2

PD/ST

zpracována PD, 

vybudována 2 

petanquová hřiště

splněno

Rekonstrukce objektu TJ 

Sokol Přerov

V roce 2014 bylo rekonstruováno osvětlení na jevišti 

sokolovny a  předsálí doplněno o zracadlovou stěnu.

V r 2015 TJ Sokol investoval do investic a oprav loutkového 

divadla.

V r. 2016 proběhla rekonstrukce elektro rozvodů  osvětlení a 

reflektorů v loutkovém divadle, rekonstrukce osvětlení v 

hlavní chodbě objektu, byla vybudována protihluková stěna 

mezi jevištěm a hlavním sálem.

V dalších etapách bude modernizovány šatny a zázemí pro 

sportovce a trenéry a rovněž bude opravena krytina střechy.

T.J. SOKOL 

Přerov

07/2014  

09/2016
600 tis. Kč

2014: 

91 001 Kč

2015: 

125 483 Kč

2016: 

110 598 Kč

MI3.3.3_2.: 1

PD/ST

1 zrekonstr. objekt

částečně 

splněno

 

rekonstrukce 

pokračuje v 

dalších 

etapách

Zastřešení venkovního 

hřiště a další související 

aktivity

Realizací projektu vznikne na půdorysu stávajícího hlavního 

venkovního hřiště 47 x 32 m ve sportovním areálu v Žeravicích 

ocelová konstrukce, která bude následně opláštěná. Nové 

zastřešení umožní celoroční využívání tohoto hřiště. Uvnitř 

zůstane stávající hřiště pro mezinárodní házenou o rozměrech 

40 x 20 m a nově přibude tribuna pro cca 250 – 300 diváků. 

Zastřešené hřiště se spojovacím krčkem propojí se stávajícími 

šatnami. Projekt bude realizován za předpokladu získání 

dotace z MŠMT.

Sportovní 

klub Žeravice

08/2014–

10/2015
18 mil. Kč

MI3.3.3_7.: 250

MI3.3.3_9.: 1

PD/ST

nerealizován

o 
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Název projektu Stručný popis, výstupy projektu

Nositel 

projektu, 

garant

Termín 

realizace

Předpoklá

dané náklady
Skutečné náklady

Monitorovací 

indikátory Výstupy:
Stav 

projektu:

Rákosníčkovo hřiště

Jedná se o výstavbu nového dětského hřiště v Přerově ve 

dvorním traktu bytových domů na ulici Kozlovská, Pod Valy, 

Šrobárova, U Bečvy, které nahradí stávající dětské hřiště. Nové 

prvky dětského hřiště: pískoviště, domeček, kolotoč, dvojitá 

houpačka, prolézací sestava, pružinová houpadla, houpačka 

ptačí hnízdo, informační tabule, lavičky.

Město připravilo území  tzn. odbourání původních hracích 

prvků,vybudování provizorní přístupové komunikaci, 

předláždění stávajícího chodníku. Společnost Lidl dodalo 

dětské hrací prvky.

Lidl

+

MMPr, 

odbor MAJ

08/2014 2 mil. Kč

1.500 tis. Kč 

z toho město 300 

tis. Kč
MI3.3.3_5.: 1/238 m

2 1 dětské hřiště o 

velikosti 238 m2
splněno

Venkovní posilovny pro 

dospělé

Venkovní posilovny  jsou určeny lidem nad čtrnáct let, kteří 

mohou venkovní fitness využít zdarma ke cvičení, rehabilitaci, 

zábavě i relaxaci.

V r. 2016 vznikla posilovna  v  městském parku Michalov s 5 

fitness prvky a posilovna u voljbalových hřišť na Laguně s 1 

velkou sestavou.

MMPr, 

odbor MAJ
2016   200 tis. Kč MI3.3.3_7.: 2 

2 venkovní 

posilovny
splněno

Název projektu Stručný popis, výstupy projektu

Nositel 

projektu, 

garant

Časový plán 
Předpoklá

dané náklady

Monitorovací 

indikátory Výstupy:
Stav 

projektu:

Vánoce v Přerově

Pořádání komponovaného programu na náměstí 

T.G.Masaryka, v období od 1. adventní neděle do Silvestra. 

Program je rozložen do cca 20ti „hracích“ dnů, účastní se ho 

cca 40 souborů a skupin. Součástí je i Vánoční jarmark 

v Městském domě.

KIS Přerov

TSMPr každoročně

1,7 mil. Kč

každoročně

2014:

1.730 tis.Kč

2015:

1.724 tis.Kč

2016: 

cca 1.500 tis. Kč 

MI3.3_4.: 15 000

MI3.3.4_1.: 20

2014:

MI3.3.4_1: 22 dnů,

43 vystupujících

2015:

MI3.3.4_1: 22 dnů,

38 vystupujících

2016: 

MI3.3.4_1: 22 dnů,

47 vystupujících

splněno

Opatření 3.3.4: Podpora nabídky kulturních, sportovních a dalších volnočasových aktivit na území města, spolková činnost a občanské iniciativy
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Název projektu Stručný popis, výstupy projektu

Nositel 

projektu, 

garant

Termín 

realizace

Předpoklá

dané náklady
Skutečné náklady

Monitorovací 

indikátory Výstupy:
Stav 

projektu:

Promenádní koncerty 

v Městském parku 

Michalov

Pořádání promenádních koncertů, které probíhají v měsících 

květen – září v městském parku Michalov, a to pravidelně 

každou neděli od 15 do 17 hodin. Každoročně se uskuteční cca 

20 koncertů.

KIS Přerov

každoročně

200 tis. Kč

každoročně

2014:

194 tis. Kč

2015:

 198 tis.Kč

2016: 

191 tis. Kč 

MI3.3_4.: min. 2000

MI3.3.4_1.: 20

2014:

MI3.3.4_1:16 dnů,

16 koncertů

2015:

MI3.3.4_1: 15 dnů,

15 koncertů

2016:

MI3.3.4_1: 8 dnů,

8 koncertů

splněno

Velikonoční oslavy na TGM 

a v Městském domě

Čtyřdenní oslavy (čtvrtek – neděle) na náměstí T.G.Masaryka, 

kde se koná cca 12 – 15 koncertů a vystoupení. Součástí je 

Velikonoční salon v Městském domě.

KIS Přerov

TSMPr každoročně

250 tis. Kč

každoročně

2014:

282 tis. Kč

2015:

277 tis. Kč

2016: 

292 tis. Kč 

MI3.3_4.: 2000

MI3.3.4_1.: 4

2014:

MI3.3.4_1.:4

12 vystupujících

2015:

MI3.3.4_1.:2 dny

9 vystupujících

2016:

MI3.3.4_1.: 3 dny

13 vystupujících

splněno

Májové veselení
Dvoudenní akce na náměstí T.G.Masaryka v Přerově, kdy se 

koná cca 6 – 8 koncertů a vystoupení. 

KIS Přerov

každoročně

100 tis. Kč

každoročně

2014:

 108 tis. Kč

2015: 

19 tis. Kč

2016:  nekonáno

MI3.3_4.: 3000

MI3.3.4_1.: 2

2014:

MI3.3.4_1.:2 dny

5 vystupujících

splněno v 

dalších 

letech 

nepořádáno
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Název projektu Stručný popis, výstupy projektu

Nositel 

projektu, 

garant

Termín 

realizace

Předpoklá

dané náklady
Skutečné náklady

Monitorovací 

indikátory Výstupy:
Stav 

projektu:

Pořádání pravidelných 

kulturních akcí Statutárním 

městem Přerovem – Po 

stopách Žerotínů

Stopami Žerotínů je projekt, který byl zahájen v r. 2012. Cílem 

je propojení míst spojených s historií a hmotnými památkami 

rodu pánů ze Žerotína. Díky bohatosti materiálu a rozsáhlosti 

území bude projekt probíhat etapovitě několik let. Postupně 

budou ve spolupráci s městy a obcemi, které mají žerotínskou 

tradici, realizovány aktivity a akce zaměřené na různé cílové 

skupiny.

2014  putovní exteriérová výstava Po stopách Žerotínů, 

výtvarná soutěž pro žáky 2. stupně ZŠ, výstava výtvarných 

prací, konference na žerotínské téma v Židlochovicích, brožura 

„Příběh žerotínské hrobky“, komponovaný pořad souboru 

Cantica Comeniana s uměleckým přednesem Alfreda Strejčka 

2015 putovní exteriérová výstava, brožura „Přerov ve světle 

korespondence Karla staršího ze Žerotína“, tvorba 

propagačních materiálů, koncert hudebního souboru Capella 

Ornamentata

2016  putovní exteriérová výstava, přednáška „Karel starší ze 

Žerotína a jeho význam v našich dějinách“, komponovaný 

pořad „Karel starší ze Žerotína umírá…“

MMPr, 

Kancelář 

primátora

každoročně
100–300 tis. 

Kč každoročně

2014: 142 tis. Kč

2015: 102 tis. Kč

2016: 31 tis. Kč

MI3.3.4_1.: 4,

MI3.3.4_2.: 1

2014:

MI3.3.4_1: 5 akcí

MI3.3.4_2: 1 akce 

pro děti

2015:

MI3.3.4_1: 2 akce

1 brožura

2016:

MI3.3.4_1: 3 akce

1 brožura

splněno

Pořádání kulturních akcí 

Statutárním městem 

Přerovem ve spolupráci s 

KIS města Přerova – 

Přerovské svatovavřinecké 

hody

Během třídenního programu na začátku srpna, kdy se konají 

Přerovské svatovavřinecké hody, probíhá pestrý kulturní 

program zahrnující vystoupení hudebních a tanečních skupin 

(nejen z ČR, ale i dalších evropských států), středověký 

jarmark, různé výstavy nebo možnost prohlídky kostela sv. 

Vavřince – patrona hodů. Každoročně je do programu 

zařazena také atraktivní výstava v Galerii města Přerova. 

Přerovské hody jsou pravidelně jedním z vrcholů přátelské 

spolupráce s partnerskými městy.

MMPr, 

Kancelář 

primátora

KIS Přerov

každoročně
800–1200 tis. 

Kč každoročně

2014: 

1.120  tis. Kč

2015:  

1.216 tis. Kč

2016: 

1.552 tis. Kč

MI3.3.4_1.: 3

MI3.3_4.: 5000

MI3.3.4_1.: 3 dny

2014:

15 vystupujících

2015

16 vystupujících

2016:

20 vystupujících

splněno
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Název projektu Stručný popis, výstupy projektu

Nositel 

projektu, 

garant

Termín 

realizace

Předpoklá

dané náklady
Skutečné náklady

Monitorovací 

indikátory Výstupy:
Stav 

projektu:

Pořádání kulturních akcí 

Statutárním městem 

Přerovem ve spolupráci s 

KIS města Přerova – Oslavy 

Dne vítězství

Cílem oslav, během kterých se návštěvníci zajímavou a 

zábavnou formou dozvědí něco o historii města, je připravit 

interaktivní akci, která svou rozmanitostí přiláká nejen děti a 

mládež, ale i občany a hosty všech věkových kategorií. 

Program je doplněn o ukázky dobového oblečení, výzbroje, 

nebo „scénické“ ztvárnění některých epizod z přerovského 

povstání, včetně postavení barikády a ozbrojených střetů 

fašistů s partyzánů, spojeným s odborným komentářem.

MMPr, 

Kancelář 

primátora

KIS Přerov

každoročně
100–200 tis. 

Kč každoročně

2014: 93 tis. Kč

2015: 211 tis. Kč

2016: 108 tis. Kč

MI3.3.4_1.: 2

2014:

MI3.3.4_1:2dny

2015:

MI3.3.4_1:3dny

2016:

MI3.3.4_1:2dny

splněno

Československý jazzový 

festival

+

Matějská jazzová pouť – 

prolog Československého 

jazzového festivalu

+

samostatný koncert

V dubnu se každoročně koná prolog festivalu Matějská 

jazzová pouť, která je vzpomínkou na Rudolfa „Matěje“ 

Neulse, zakladatele tradice jazzových festivalů v Přerově.  

Samotná příprava, organizace a realizace Československého 

jazzového festivalu, který v současné době představuje ve 

svém žánru jednu z nejprestižnějších kulturních událostí 

pořádaných na území České republiky.

Projekt představil sólisty a soubory ve třech večerních 

koncertech, kteří patří v tomto žánru mezi absolutní špičku jak 

na domácí, tak zahraniční scéně, uznávaní umělci ze 

Slovenska, Evropy, Austrálie a především kolébky jazzu – USA.

Pořadatelům festivalu se daří udržet nižší hranici vstupného, 

což kvituje především dospívající mládež, která tvoří 

podstatnou část návštěvníků festivalových koncertů. 

Doplňujícím publikem je odborná veřejnost, festivalový hosté 

a dospělí.

Koncerty se konají ve velkém sále  Městského domu. 

V průběhu samotného večerního koncertu se představí jedna 

česká kapela a ve druhé polovině zahraniční host. Součástí 

večera je „ after party „ v předsálí Městského domu.

Závěrem roku pořádá fond samostaný jazzový koncert.

Nadační 

fond 

Přerovského 

jazzového 

festivalu

každoročně v 

dubnu, 

v říjnu,

v listopadu 

nebo prosinci

3,0 mil. Kč

každoročně

2014:

2.972.724 Kč

2015:

3.061.566 Kč

2016:

MI3.3_4.: 1950

MI3.3.4_1.: 1

každoročně 

3 akce
splněno
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Nositel 

projektu, 

garant

Termín 

realizace

Předpoklá

dané náklady
Skutečné náklady

Monitorovací 

indikátory Výstupy:
Stav 

projektu:

Podpora celostátních 

přehlídek loutkových 

divadel

Pořádání celostátní přehlídky amatérských loutkářských 

souborů za účasti osmi až deseti loutkářských souborů (tj. 80 – 

120 loutkářů, vč. předních osobností českého loutkářství) z 

celé ČR. V rámci přehlídky se vždy částečně rekonstruují 

prostory a technologie Loutkového divadla Sokola Přerov.

T.J. SOKOL 

Přerov

každoročně v 

květnu

250 tis. Kč

každoročně

2014: 35693 Kč

2015: 78 210 Kč

2016: 74 791 Kč

MI3.3.4_1.: 1 každoročně 1 

přehlídka 

loutkářských 

souborů

splněno

Podpora amatérské folkové 

hudební scény na 

Přerovsku

Cílem projektu je poskytnou stávajícím popř. novým 

amatérským umělcům (hudebním folkovým skupinám) na 

Přerovsku prostory pro zkoušení (tzv. hudebnu) a poté s nimi 

realizovat tématická vystoupení pro veřejnost – sousedské 

odpoledne.

T.J. SOKOL 

Přerov

09/2014– 

12/2015 
75 tis. Kč MI3.3.4_1.: min. 2

nerealizován

o

Průzkumy mezi obyvateli 

města

V r. 2016 byly v rámci projektu Plánu udržitelné mobility 

Přerova provedeny:

 průzkum veřejnosti proběhl v září 2016 pomocí 

polostrukturovaných rozhovorů tazatelů v ulicích Přerova s 

širokou veřejností (více než 400 respondentů). Předmětem 

dotazníkového šetření bylo v rámci několika otázek zjistit 

základní souhrn názorů na situaci ve městě, a to především v 

oblasti dopravy a městské mobility.

 průzkum domácností  dopravně sociologický průzkum, který 

byl zaměřen přednostně na zjištění standardního dopravního 

chování obyvatel /domácností města v průběhu běžného 

pracovního dne. Cílem průzkumu bylo stanovit stávající dělbu 

přepravní práce, dále byl zaměřen i na získání odpovědi na 

případnou změnu dopravního chování obyvatel. Počet 

dotázaných 4000.

 pocitové mapy  V období září – října 2016 veřejnost 

označovala do mapy v jednotlivých krocích konkrétní místo, 

kde se cítíte nebezpečně, kde je špatný stav komunikace, kde 

něco chybí/překáží.

MMPr, 

odbor ROZ
2016  

MI3.3.5_3.: počet 

realizovaných 

průzkumů

realizovány 3 

průzkumy v rámci 

Plánu mobility

splněno

Opatření 3.3.5: Efektivní a otevřená veřejná správa
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projektu, 
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Termín 

realizace

Předpoklá

dané náklady
Skutečné náklady

Monitorovací 

indikátory Výstupy:
Stav 

projektu:

Projednávání projektů s 

veřejností, komunikace s 

veřejností

Vztah mezi veřejnou správou a veřejností je upevňován 

různými druhy projednání:

 Projekt regenerace panelového sídliště Trávník  v 12/2014 

uskutečněno veřejné projednání návrhové části projektu, 

představení projektu v 02/2015, projednání 1.etapy 

regenerace v 04/2015, další projednání 1.etapy (ul. 

Budovatelů) v 06/2015, 

 nové využití areálu v ul. Tržní  veřejné projednání v  01/2015

 Strategický plán ekonomického a územního rozvoje města na 

období 20142020 vč. projednání jeho vlivů na ŽP  veřejné 

projednání uskutečněno v 02/2015,

 Park Svobody  projednání obnovy parku v 03/2015,

 park Svobody + nám. Fr. Rasche  projednání revitalizace 

01/2016,

 stavba dálnice D1  projednání v Dluhonicích v 09/2015,

 změny účtování elektrické energie  beseda v 05/2016,

 napojení m.č. Čekyně a Penčice na kanalizační síť  

projednání v Penčicích 08.11.2016, v Čekyni 09.11.2016

 Z očí do očí  nově uskutečňované setkání p. primátora s 

občany města. Pořádáno 4x ročně od r. 2016.

 projednání návrhu rozpočtu  vždy v termínu listopad 

prosinec 1x ročně (03.12.2014, 25.11.2015, 23.11.2016)

MMPr

Kancelář 

primátora

Odbor ROZ

Odbor 

ekonomiky

každoročně  

MI3.3.5_2.: cca 4 

veřejná projednání 

ročně

2014:

2 veřejná 

projednání

2015:

8 veřejných 

projednání

2016:

5 veřejných 

projednání,

4 setkání s 

primátorem

splněno

Vypracování územních 

studií a regulačních plánů

Územní studie řeší urbanistickou podobu jednotlivých lokalit 

určených ÚP k zástavbě rodinným bydlením. Jedná se o 2 

lokality v Kozlovicích a 5 lokalit v Žeravicích. 

Studie byla zpracována v roce 2016. 

MMPr, 

odbor ROZ
2016   MI3.3.5_9.:1

2016:

vypracována 1 

územní studie

splněno
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Nositel 

projektu, 

garant

Termín 

realizace

Předpoklá

dané náklady
Skutečné náklady

Monitorovací 

indikátory Výstupy:
Stav 

projektu:

Nové komunikační 

prostředky s veřejností

V 02/2015 byla zavedena elektronická komunikace "Přerovský 

rádce" s občany města formou rychlého dotazování 

přihlášených občanů. Byla vytvořena nová sekce webových 

stránek . 

V roce 2016 byly vytvořeny v rámci projektu Plánu mobility 

Přerova nové webové stránky zaměřené na mobilitu Přerova. 

MMPr, 

Kancelář 

primátora

20152016   MI3.3.5_9.:2

1 webové stránky 

mobility Přerova

1 anketní 

komunikační 

prostředek 

"Přerovský rádce"

splněno

PD/ST – Projektová dokumentace či Studie

MMPr – Magistrát města Přerov

KIS Přerov  Kulturní a informační služby Přerov

odbor MAJ – odbor správy majetku a komunálních služeb

odbor PRI – odbor řízení projektů a investic

odbor ROZ – odbor koncepce a strategického rozvoje

odbor SVŠ – odbor sociálních věcí a školství

odbor STAV  odbor stavebního úřadu a životního prostředí

SMPř. – Statutární město Přerov 

Poznámka:
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