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Akční plán statutárního města Přerova na období 2017–2018 
 

Název projektu Stručný popis, výstupy projektu 
Nositel projektu, 

garant 
Časový 

plán  
Předpoklá

dané náklady 
Monitorovací indikátory 

Priorita 1.1: Podpora podnikání 

Opatření 1.1.1: Příprava vhodných investičních ploch k podnikatelským aktivitám 

Strategická průmyslová 
zóna Přerov  Bochoř 

Strategická průmyslová zóna Přerov – Bochoř je lokalita připravovaná na 
území bývalého vojenského letiště. Na základě rozhodnutí vlády ČR z r. 2016 o 
zachování provozu letiště bude lokalita rozdělena na 4 zóny. 
  zóna č. 1 Bochoř, která se nachází jižně od letištního areálu a je 
určena pro subjekty z oboru letecké dopravy, případně letecké výroby, 
 zóna č. 2 Výmyslov se nachází z větší části ve stávajícím uzavřeném 
areálu letiště, severně od vzletové a přistávací dráhy. Je určena pro 
kombinované využití. 
 zóna č. 3 Strojírny je situována mimo stávající areál letiště a je 
určena pro ostatní druhy výroby. 
 pro zajištění potřeb Armády ČR je určena zvláštní zóna, situována v 
jižní části uzavřeného letištního areálu. 
Dostupnost lokality budoucí strategické průmyslové zóny je v současnosti 
omezena na silnice II. třídy. Plánovaná dostavba chybějícího úseku dálnice D1 
tuto situaci zlepší. 
V 12/2016 byla projednána aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje 
Olomouckého kraje, která umožní přípravu zóny. 

ČR MPO, agentura 
CzechInvest, 

Olomoucký kraj, 
SMPr 

20182020  MI1.1.1_3.: 1 

Opatření 1.1.2: Poskytování informačních a poradenských služeb pro rozvoj podnikání, podpora partnerství a rozvoj spolupráce, podpora podnikatelských záměrů  

BusinessPoint – 
konzultační a informační 
centrum pro podnikatele 

V rámci projektu BusinessPoint byla vytvořena informační, konzultační a 
poradenská síť prostřednictvím hospodářských komor v Olomouckém kraji – 
KHK Olomouckého kraje, OHK Jeseník, OHK Olomouc, OHK Prostějov, OHK 
Přerov a OHK Šumperk. V okrese Přerov, na kontaktním místě při úřadu OHK 
Přerov, mohou zájemci z řad podnikatelů bezplatně získat informace potřebné 
pro své podnikání. Projekt je zaměřen především na malé a střední 
podnikatele a zájemce o podnikání se sídlem na území Olomouckého kraje. V 
projektu jsou pořádány také semináře a vzdělávací akce pro podnikatele. 

Okresní 
hospodářská 
komora Přerov 
Krajská 
hospodářská 
komora 
Olomouckého kraje 

1/2015  
12/2020 

125 000 Kč 
ročně 

MI 1.1.2_2.: 100/rok 
MI 1.1.2_1.: 5/rok 

Father and son in EU Mezinárodní projekt z programu Erasmu+ je realizován s partnery z Itálie a 
Nizozemska. Cílem projektu je vývoj, tvorba a vyhodnocení inovativního 
mezigeneračního vzdělávacího programu pro studenty odborných středních 
škol. Projekt se svými aktivitami snaží podpořit odvahu studentů středních 
odborných škol k samostatné výdělečné činnosti a podporuje vytváření 
nových podniků a nových pracovních míst v nich. 

Okresní 
hospodářská 
komora Přerov 

31.12.2015  
30.12.2017 

7 400 000 Kč Celkový počet účastníků: 
60/ období 
Účastníci, kteří získali 
kvalifikaci po skončení své 
účasti: 3060 
 

Vzdělávání zaměstnanců 
členských firem OHK 

Projekt "Vzdělávání zaměstnanců členských firem OHK Přerov" je zaměřen na 
zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků 

Okresní 
hospodářská 

1.4.2017  
31.3.2020 

9 210 350 Kč Celkový počet účastníků
 : 200/ období 
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Přerov členských firem Okresní hospodářské komory Přerov. Projekt přispívá 
k udržení konkurenceschopnosti zvyšováním kvalifikační úrovně pracovní síly.  
 
Další profesní vzdělávání zaměstnanců realizované v projektu reaguje na 
potřeby zaměstnanců a zároveň na potřeby zaměstnavatelů a potřeby trhu. 
 
počet projektů zaměřených na zvyšování kvalifikace – nelze určit, firmám se 
bude vzdělávání zaměstnanců „šít na míru“ 

komora Přerov Účastníci, kteří získali 
kvalifikaci po skončení své 
účasti: 200/ období 
 

Opatření 1.1.3: Podpora inovační infrastruktury, transferu znalostí a technologií 

      

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 

Úprava interiéru pokladny 
a přilehlých prostor zámku 
v Přerově 

Úpravami bude dotčen prostor pokladny a respiria, prostor před pokladnou a 
ve vstupním průjezdu. V prostoru pokladny a respiria bude provedena změna 
dispozičního řešení, prostory budoucího komunikačního centra budou 
vybaveny atypovým a typovým nábytkem. 

MMPr, odbor PRI 2017 1,2 mil. Kč MI1.2.2_5: 1 

Muzeum Komenského – 
rekonstrukce objektu  
nábř. E.Beneše 21 

Jedná se o rekonstrukci objektu bývalé elektrotechnické školy (vybudování 
výtahu, statické zajištění stropů, výměna oken, zateplení pláště) pro potřeby 
depozitáře Muzea Komenského. 

KÚOK, odbor 
veřejných zakázek a 

investic 
2017 48,7 mil. Kč MI1.2.2_5: 1 

Opatření 1.2.3: Budování značky, marketingové aktivity a propagace města jako turistické destinace 

Jednotný vizuální styl 
Vytvoření jednotné vizuálního stylu, jehož součástí bude logo, které v 
jednoduchosti vystihne středomoravské město na Bečvě a soubor pravidel ke 
grafické podobě výstupů z města. 

MMPr, Kancelář 
primátora 

20172018 750 tis. Kč 

MI1.2.3_1.: 1 (počet 
propagačních a 
marketinfových aktivit/akcí 
na podporu rozvoje 
cestovního ruchu) 

Informace o městě  
u dopravců, PR články 

Formou informačních článků, sdělení na obrazovkách a v propagačních 
materiálech u dopravců autobusových i vlakových zlepšovat image města 
Přerova a lákat k návštěvě jejich cestující. 

MMPr, Kancelář 
primátora 

20172018 80 tis. Kč 
MI1.2.3_1:3 
 

Opatření 1.2.4: Rozvoj zázemí a infrastruktury pro kongresovou a incentivní turistiku, zvyšování standardu a komfortu ubytovacích a stravovacích služeb 

      

Opatření 1.2.5: Rozvoj a obnova infrastruktury pro aktivní formy cestovního ruchu 

      

Priorita 2.1: Rozvoj dopravní infrastruktury 

Opatření 2.1.1:Zajistit kvalitní, bezpečné a kapacitní dopravní napojení města na transevropskou dopravní síť  

Dálnice D1 Přerov – Lipník 
n. B. (stavba 0137) 

Stavba byla zahájena 18.srpna 2015 (předáním staveniště zhotoviteli). Začátek 
je situován severozápadně od Přerova, za navrženou dálniční mimoúrovňovou 

Ředitelství silnic a 
dálnic ČR, závod Brno 

08/2015
08/2018 

2,717 mld. Kč 
bez DPH 

MI 2.1.1_1.:  
14,312 km/0,3218 km2 
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křižovatkou Přerovsever, těsně před křížením dálnice se stávající silnicí I/55 
Kokory  Přerov. Stavba je navržena v kategorii D 26,5/120 v celkové délce 
14 312 m. Vozovka bude převážně betonová, v úsecích vysokých násypů a 
mostních objektů bude vozovka živičná. Stavba D1 0137 zahrnuje kromě 
hlavní trasy také na samosprávném území města přeložky silnic I.třídy (I/55 
Kokory – Přerov), II. třídy (II/436 Čekyně – Přerov) a několika silnic III. třídy. 
Trasou dálnice budou dotčena katastrální území Předmostí, Popovice u 
Přerova, Vinary u Přerova, Lýsky a další katastry mimo území města Přerova. 
Zhotovitelem je společnost Skanska a.s. Na začátku úseku bude v blízkosti 
provozní MÚK Žernov vybudováno středisko dálniční údržby (SSÚD Přerov). 
Jeho zprovoznění se předpokládá současně s uvedením dálnice do 
předčasného užívání v srpnu 2018.  
Připravovaná dálniční stavba je součástí transevropské sítě TENT.  

  
 

délka/plocha nových dálnic 
 

Dálnice D1 Říkovice  
Přerov (stavba 0136) 

Stavba 0136 Říkovice – Přerov je závěrečným úsekem  na trase dálnice D1 od 
Vyškova po Lipník nad Bečvou.  
Jedná se o novostavbu čtyřpruhové směrově rozdělené dálnice, kategorie 
D26,5/120, v délce 10,10 km. Stavba navazuje na dokončený úsek D1 0135 
v prostoru mezi obcemi Říkovice a Horní Moštěnice, ukončení je v k.ú. Přerov
Předmostí (MÚK Přerov sever), v místě křížení se silnicí I/55, kde dále 
navazuje úsek D1 0137 Přerov  Lipník nad Bečvou. V rámci technického řešení 
jsou navrženy tři mimoúrovňové křižovatky (MÚK Říkovice, MÚK Přerov 
západ, MÚK Přerov sever). Součástí stavby je 13 nových mostních objektů na 
hlavní trase, z nichž dominantní a technicky nejnáročnější je estakáda SO209 
vedoucí přes areál Prechezy (nad skladem zelené skalice), Bečvu a železniční 
koridor OlomoucPřerov.  
Sledovaný záměr je součástí transevropské sítě TENT a leží na severojižní 
trase – tzv. Baltskojadranském koridoru (úsek Katowice – Ostrava – Brno – 
Wien), mezinárodní tah E462 s návazností na E442 a E50.  Dokončení záměru 
přispěje ke splnění závazku členských zemí dobudovat evropskou síť TENT do 
roku 2050. 
Trasou dálnice 0136 budou dotčeny katastrální území Lověšice u Přerova, 
Přerov, Dluhonice, Předmostí a další katastry mimo území města Přerova, 
celkově 9 katastrálních území.  
 

Ředitelství silnic a 
dálnic ČR, závod Brno 

12/2017
12/2020 

7,96 mld. Kč 
bez DPH 
 

MI 2.1.1_1.:  
10,1 km/0,263 km2 
délka/plocha nových dálnic   

 

Průtah centrem, 1. etapa, 
tzv. „průpich“ 

Jedná se o projekt tzv. průpichu sil. I/55 v úseku: křižovatka Velké Novosady  
Komenského – Kojetínská, dále prochází areálem firmy Juta, podél 
autobusového nádraží, až po napojení na stávající ulici Tovární v blízkosti 

Ředitelství silnic a 
dálnic ČR, Správa 

Olomouc 

04/2018 – 
11/2019 

266, 158 mil. 
Kč 

MI2.1.2_1: 
rekonstruovaných či 
nových silnic I.třídy  –  
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HyperAlbertu. 
 

0,826 km/ 0,013625 km2 
MI2.1.2_5 nových místních 
komunikací 1953 m2 
MI 2.1.2_9:4  
zrekonstruované křižovatek 
MI2.1.4_5 + MI 2.1.4_6. + 
MI 2.1.4_1 Délka/plocha 
zrekonstruovaných a nově 
vybudovaných chodníků a 
délka/plocha nově 
vybudovaných cyklistických 
stezek 3875 m2 
Délka protihlukových stěn 
187 m 

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 

Rekonstrukce žst. Přerov, 
2.stavba 

Připravovaná stavba zahrnuje rekonstrukci stávajících tří  dvoukolejných tratí 
v trojúhelníku Přerov – Dluhonice – Prosenice. Modernizací tratí se docílí 
zvýšení rychlosti,  bezpečnosti a dojde ke zkrácení jízdních dob. Stávající 
čtyřkolejný železniční přejezd u Dluhonic bude nahrazen novým silničním 
nadjezdem a lávkou pro pěší, sousední přejezd v km 186,124 nahradí lávka 
pro pěší. Silniční nadjezd ve výhybně Dluhonice (186,692 km) nahradí nový 
silniční nadjezd(186,634 km).  K rozvodně ČEZ, a.s. bude vybudována nová 
komunikace souběžná s kolejištěm. Na stavbu je od r. 2015 zpracovávána 
přípravná dokumentace společností Moravia Consult Olomouc. 

Správa železniční 
dopravní cesty, s.o., 

Stavební správa 
východ 

20182020 

250 mil. Kč 
(ze starších 

údajů) 
 

MI 2.1.2_12. Počet nových 
mostů /nadjezdů a lávek – 
4 
MI 2.1.2_7. Počet 
odstraněných bodových 
závad – 2 (pozn. zrušení 2 
žel. přejezdů) 

Mosty přes tratě SŽDC v ul. 
Dluhonská 

Stávající mosty na ul. Dluhonské jsou v havarijním stavu. Projekt řeší výstavbu 
nových  mostů na místě stávajících. 

MMPr, odbor PRI 20172018 66 mil. Kč MI2.1.2_12.: 2 mosty 

Rekonstrukce komunikace 
v ulici Kainarova 

Navržená stavba řeší stavební úpravy příjezdové, úpravu stávající komunikace 
ve dvorním traktu včetně nakládacích ramp, rozšíření stávajícího parkoviště 
tak, aby zde bylo zajištěno kolmé stání bez potřeby stání na chodníku a 
úpravu chodníků podél nakladacích ramp, nově navržené plochy pro 
kontejnery a nově navržené chodníky k novým sušákům a novému klepači. 

MMPr, odbor PRI 2017 5 050 tis. Kč 

MI3.3.2_1.: plocha 
regenerovaného veřejného 
prostranství 1.334 m2 
z toho: 
MI2.1.2_5.: 542 m2 
komunikací, 
MI2.1.2_11: 380 m2 
parkovacích ploch, 
MI2.1.4_5.: 219 m2 nových 
chodníků, 
MI2.1.4_6.: 105 m2 
rekonstr. chodníků, 
88 m2 kontejnerová stání 
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Oprava místní komunikace, 
ul. Kratochvílova 

Jedná se o opravu místní komunikace v rozsahu jízdních pruhů spočívající 
v usazení stávajících žulových kostek do cementové malty namísto kamenné 
drtě. Opravou bude dotčen úsek ul. Kratochvílovy od křižovatky ul. 
Komenského po křižovatku s ul. Bratrskou. V rámci oprav  

MMPr, odbor PRI 2017 3,386 mil. Kč MI2.1.2_5.: 2.550 m2 

Oprava komunikace, ul. 
Čechova 

Stavba bude spočívat  v obnově  obrusné, případně i ložné vrstvy vozovky 
v úseku od  ul. Kramářovy po ul. Sušilovu a Wurmovu. 

MMPr, odbor MAJ 2017 3 000 tis. Kč MI2.1.2_5.: 3740 m2 

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  20182019 491,9 tis. Kč 
MI2.1.2_9.: 1, 
MI2.1.2_10.: 2, 
MI2.1.4_6.: 7 m  

Zobousměrnění  ul. 
Palackého 

Jedná se o zobousměrnění komunikace v ul. Palackého, přičemž vjezd 
nákladních vozidel nad 3,5 t bude zakázán, mimo zásobování a autobusovou 
dopravu. 

MMPr, odbor MAJ 20172018 100 tis. Kč 

MI2.1.2_6.: 497 m 
zklidněných komunikací 
v ul. Kratochvílova a 
Bratrská 

Telematické systémy pro 
veřejné parkovací plochy 
města Přerova 

Informační systém dopravního značení (tabule s proměnnou informací o stavu 
obsazenosti parkovišť – na ul. 9.května, Husova, Komenského, Palackého, tř. 
17.listopadu aj.) budou řidiče informovat o možnosti parkování na telematicky 
sledovaných parkovištích v centru města (pilotně na 11 stávajících 
parkovištích). 

MMPr, odbor ROZ, 
odbor PRI 

20172018 10 mil. Kč 
MI2.1.2_13.:11 
sledovaných parkovišť 

Telematické systémy pro 
řízení dopravy 

Zavedení systému dynamického řízení SSZ, který by upřednostňoval vozidla 
MAD před ostatními vozidly. Zařízení reaguje na reálnou frekvenci dopravy a 
mění délky světelných signálů a střídá fáze řízení. 

MMPr, odbor ROZ, 
odbor PRI 

20172018  
MI2.1.2_13.:??? dynamicky 
řízených SSZ 

Aktivity  vycházející z Plánu 
mobility 

bude upřesněno po dokončení zpracování Plánu mobility 
MMPr, odbor ROZ, 
odbor PRI, odbor 

MAJ 
20172018  

bude upřesněno po 
dokončení zpracování 
Plánu mobility 

Opatření 2.1.3: Rozvoj kombinované dopravy 

Přestupní terminál za 
nádražím v Přerově 

Jedná se o vybudování nového parkoviště , které naváže na prodloužení 
starého podchodu za kolejiště nádraží směrem k Přerovským strojírnám.  

MMPr, odbor PRI 20182019 30 mil. Kč 
MI2.1.2_10: x parkovacích 
míst (nelze zatím určit) 

Opatření 2.1.4: Podpora bezmotorové dopravy  

Cyklostezka Velká Dlážka 

Jedná se o stavbu  cyklostezky v šířce 2,5 m (s místním zúžením na 2,0 m) a 
chodníku šířky 2,60 m odděleného od cyklostezky hmatovým pásem šíře 0,4 
m. v ul. Velká Dlážka v úseku od křižovatky Velká Dlážka – nábř. R. Lukaštíka, 
po křižovatku Velká Dlážka – Lipnická. Součástí stavby je i modernizace 
veřejného osvětlení. 
 
Stavba bude rozdělena na 2 etapy: 
1.etapa – úsek o délce cca 646 m od nábř..R.Lukaštíka po Strhanec bude 

MMPr, odbor MAJ 2017 11 mil. Kč 
MI2.1.4_1.: 646 m 
 (v 1.etapě) 
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realizována v r. 2017 
2.etapa – úsek o délce cca 42 m od Strhance po křižovatku Velká Dlážka – 
Lipnická bude realizován současně se stavbou okružní křižovatky  na ul. Velká 
Dlážka – Lipnická. 
Projekt bude spolufinancován z prostředků SFDI nebo ITI. 

Dluhonice  cyklostezka 

Vybudování cyklostezky Přerov – Dluhonice je zařazeno mezi projekty ITI. V r. 
20162017 probíhá výkup pozemků , v předpokládané ceně 5 mil. Kč . 
Předpokládané náklady na vybudování cyklostezky jsou odhadnuty na 15 mil. 
Kč. 
V 1.úseku od křižovatky ul. Olomoucká – Hranická, bude cyklostezka řešena 
jako jednostranná jednosměrná v délce 450 m. Ve zbývající části v délce 1270 
m bude vedena obousměrná jednostranná cyklostezka. 

MMPr, odbor MAJ, 
odbor PRI 

20182019 20 mil. Kč MI2.1.4_1.:1.720 m 

Oprava chodníku  tř. 
17.listopadu  

Oprava spočívající v obnově povrchu oboustranných chodníků  a cyklostezek.. MMPr, odbor MAJ 2017 1,4 mil. Kč MI.2.1.4_6.: 3000 m2 

Oprava chodníku  ul. 
Dvořákova 

Oprava spočívající v obnově povrchu levostranného chodníku od okružní 
křižovatky na ul. Želatovská po nemocnici.    

MMPr, odbor MAJ 2017 1,4 mil. Kč MI.2.1.4_6.: 3000 m2 

Kopaniny – stavební úpravy 
chodníku před zdravotním 
střediskem 

Stavební úpravy chodníku před zdravotním střediskem – předláždění 
chodníku, dodláždění vysazených chodníkových ploch pod lavičkami a 
vybudování bezbariérových přístupů (3rampy) ke zdravotnímu středisku. 

MMPr, odbor MAJ 2017 1,3 mil. Kč 
MI2.1.4_6.: 200 m2 
MI2.1.4_8.: 3 rampy 

Opatření 2.1.5: Rozvoj veřejné hromadné dopravy a dopravní obslužnosti 

Vybudování autobusové 
zastávky s točnou v Lýskách 

V důsledku výstavby dálnice D1 je řešen přesun autobusové zastávky Přerov, 
Lýsky (za podjezdem). Zřízení zastávky v Lýskách (s využitím stávající 
autobusové zastávky na ul. U Silnice) je podmíněno vybudováním točny 
autobusu. Jako nejvhodnější bylo zvoleno umístění u pneucentra Sibom.  
Autobusová zastávka bude opravena – odfrézován a položen  nový povrch, 
upraven povrch nástupiště a nainstalován nový autobusový přístřešek 
Citytools. 

MMPr, odbor PRI, 
odbor MAJ 

2017 

1,2 mil. Kč 
točna  

+  
300 tis. Kč 
zastávka  

MI 2.1.5_2.: počet nově 
vybudovaných zastávek 1 

Autobusová zastávka na ul. 
Palackého 

Zastávka bude  vybudována jako dočasná po dobu  opravy místní komunikace 
ul. Kratochvílovy. V případě trvalého zobousměrnění  ul. Palackého by byla 
použita jako trvalá náhrada za autobusovou zastávku  na nám.. TGM. 

MMPr, odbor MAJ, 
odbor PRI ??? 

2017 1,8 mil. Kč 
MI 2.1.5_2.: počet nově 
vybudovaných zastávek 1 

Autobusová zastávka na ul. 
Sportovní 

zřízení nové autobusové  zastávky u tenisových kurtů v Předmostí MMPr, odbor MAJ 2017 500 tis. Kč MI 2.1.5_2.: 1 

Autobusová zastávka na ul. 
Na Vrbovcích v Kozlovicích 

zřízení nové autobusové  zastávky v Kozlovicích. MMPr, odbor MAJ 2017 330 tis. Kč MI 2.1.5_2.: 1 

Autobusové zastávky  u 
Sokolovny v ul. Brabansko, 
u bazénu v ul. Kopaniny 
v jednom směru a na ul. 
Dvořákova v obou směrech 

zřízení nových autobusových  zastávek MMPr, odbor MAJ 2018 2 mil. Kč 
MI 2.1.5_2.: počet nově 
vybudovaných zastávek 4 
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Rekonstrukce autobusové 
zastávky na ul. Kabelíkova 

V 12/2016 byl vyměněn autobusový přístřešek. Následně je plánována 
rekonstrukce autobusového zálivu spočívající v jeho prodloužení a rozšíření na 
šířku 2,75 m. Podél vyřazovacího i zařazovacího pruhu zastávky bude 
nástupiště prodlouženo novým chodníkem v šíři 1,55 m až  k navrženým 
místům pro přecházení.  

MMPr, odbor MAJ 20172018 1,2 mil. Kč MI 2.1.5_2.: 1 

Oprava autobusové 
zastávky na ul. Kopaniny (u 
bazénu) 

Oprava stávající zastávky u bazénu bude spočívat v odfrézování povrchu 
zastávky, položení nových obrusných vrstev. Opravy se dotknou  rovněž 
přilehlých chodníků a nástupiště. 

MMPr, odbor MAJ 20172018 500 tis. Kč MI 2.1.5_2.: 1 

Priorita 2.2: Rozvoj environmentální a technické infrastruktury 

Opatření 2.2.1: Realizace protipovodňových opatření na území města  

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. 

Povodí Moravy, s.p., 
závod Horní Morava 
S: Statutární město 

Přerov 

20162017 28,455 mil. Kč MI2.2.1_1.: 1 

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

Vybudování kanalizace 
v místních částech Čekyně, 
Penčice 

Obor řízení projektů a investic zajišťuje zpracování projektové dokumentace 
vč. stavebních povolení. 
Realizace, kterou bude provádět společnost Vodovody a kanalizace Přerov, 
a.s., je závislá na poskytnutí dotace. 
Délka nově budované kanalizace v Penčicích cca 2,9 km, v Čekyni cca 4,9 km, 
propojení Penčice Čekyně 2,9 km. 

MMPr, obor PRI 
 

Vodovody a 
kanalizace Přerov, 

a.s. 

20182019 65,5 mil. Kč  
MI2.2.2_1.: cca 11 km nově 
budované kanalizace 

Obnova veřejného 
osvětlení 

Veřejné osvětlení na území města je na hranici životnosti. Na základě návrhu 
TMPr bylo schváleno zpracování projektové dokumentace na 
opravy/rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Bratrská a v rámci připravované 
akce rekonstrukce chodníků v ul. Riedlova . Rekonstrukce VO v ul. Čapky 
Drahlovského   bude součástí projektu na vybudováním parkoviště na ul. Č. 
Drahlovského. 

MMPr, obor PRI 
 

20172018 

Bratrská: 
700 tis. Kč 
Riedlova: 

náklady na 
VO budou 

součástí akce 
rekonstrukce 

chodníků 

Bratrská: 
MI 2.2.2_10: 10 stožárů VO 
 
Riedlova: 
MI 2.2.2_10: 5 stožárů VO 
(cca 248 m) 
 
 

Energetická opatření 
Městského domu Přerov 

V rámci projektu bude zateplena dvorní fasáda, půda a vyměněna okna. 
SMPř., Odbor řízení 
projektů a investic 

20162017 15 mil. Kč MI2.2.2_7.: 1 

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. 
Realizace je závislá na získání dotace. 

T.J. SOKOL Přerov 20172018 350 tis. Kč 
MI2.2.2_8.: o 1 MWh/rok, 
PD/ST 
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DPS Trávník – energetická 
opatření 
 

V roce 2016 byla zpracována projektová dokumentace. Stavba 
zahrnuje zateplení budovy, výměnu oken i rekonstrukci balkonů. 

MMPr, odbor PRI 20172018 14,6 mil. Kč MI2.2.2_7.: 1 

DPS U Žebračky – 
energetická opatření 
 

V roce 2016 se zpracovala PD. Stavba spočívá ….Posudek na výskyt zvláště 
chráněných živočichů. 

MMPr, odbor PRI 20172018 9,7 mil. Kč MI2.2.2_7.: 1 

Realizace energeticky 
úsporných opatření 
Gymnázium J. Blahoslava a 
SŠ pedagogická Přerov 

zateplení, výměna oken, zateplení střechy vč. výměn střešní krytiny 
KÚOK, odbor 

veřejných zakázek a 
investic 

20172018 
34,583  
mil. Kč 

MI2.2.2_7.: 1/3042m2 
MI2.2.2_8.:816 GJ/rok 

Zateplení MŠ U Tenisu V roce 2017 je plánována projektová příprava, v následujícím roce realizace MMPr, odbor PRI 2018 4 mil. Kč MI2.2.2_7.: 1 

Zateplení MŠ Radost, ul. 
Kozlovská 

V roce 2017 je plánována projektová příprava, v následujícím roce realizace MMPr, odbor PRI 2018 4mil. Kč MI2.2.2_7.: 1 

Kino Hvězda 
Projekt spočívá v modernizaci vzduchotechniky,  stavebních úpravách kina 
spočívající v zateplení, výměně oken a přestavbě vnitřních prostor na 
knihovnu  

MMPr, odbor PRI 20172018 16,5 mil. Kč MI2.2.2_7.: 1 

Budova Bios, Přerov, ul. 
Bezručova,  

Budova je vlastnictvím Olomouckého kraje. Záměrem projektu je 
rekonstrukce střechy a dokončení úsporných tepelných opatření (zateplení 
objektu). Projekt je součástí MAP vzdělávání pro ORP Přerov . 

Středisko volného 
času ATLAS a BIOS, 

Přerov 
2018 20 mil. Kč MI2.2.2_7..: 1 

Rekonstrukce domova 
sester 

Stavba spočívá v zateplení objektu, výměně oken a střechy. 
KÚOK 

Středomoravská 
nemocniční a.s. 

2017 9,1 mil. Kč  MI2.2.2_7.:1 

Rekonstrukce obřadní  síně 
na městském hřbitově 
v Přerově 

Předmětem projektu bude rekonstrukce a interiérové úpravy obřadní síně a 
navazujících venkovních prostor vč. zeleně. Jsou navrženy drobné dispoziční 
úpravy, zateplení objektu, výměna prosklených štítových stěn, vstupních 
dveří, materiálové koncepce a návrh interiérových prvků a další. Činnosti jsou 
navrženy do 5 etap. 

MMPr, odbor ROZ, 
odbor PRI, TSMPr 

2018 2022 

22,4 mil. Kč 
bez DPH 

 
z toho 9,8 mil. 
Kč zateplení 

MI2.2.2_7.:1/1714,6 m2 
MI 3.3.2_2.:1 

Opatření 2.2.3: Zlepšování systému nakládání s odpady 

Podzemní kontejnery 
V 12/2016 byla zpracována Koncepce podzemních kontejnerů., která 
vytipovala 56 míst určených pro vybudování podzemních kontejnerů, z nichž 
přibližně na polovině mohou podzemní kontejnery plně nahradit stávající, na 

MMPr, odbor PRI 20172018 25 mil. Kč 
MI2.2.3_7.: 30 počet lokalit 
s podzemními kontejnery 
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ostatních místech by náhrada byla částečná. Průměrná cena stanoviště se 
pohybuje okolo 770 tis. Kč vč. DPH, pořízení svozového vozu cca 1,2 mil. Kč. 
Nahrazením 30 lokalit dle Koncepce podzemních kontejnerů, na kterých by 
byly plně nahrazeny všechny stávající kontejnery na stávajících stanovištích, a 
pořízení svozového auta by město vynaložilo náklady ve výši cca 25 mil.Kč. 

Opatření 2.2.4: Ochrana a výsadby zeleně ve městě a v okolní krajině 

Podpora biodiverzity 
krajinného prvku 
Knejzlíkovy sady a přírodní 
památky Na Popovickém  
kopci  
(projekt Obnova 
Knejzlíkových sadů) 

Projekt má za cíl obnovu bývalých obecních Knejzlíkových sadů v Předmostí na 
Žernavé. Vhodnou formou péče (spásáním, kosením, redukcí náletových a a 
nepůvodních rostlin) budou na ploše cca 10 ha podpořeny hodnotné, 
chráněné a ohrožené druhy rostlin a živočichů a naopak budou  redukovány 
invazivní porosty trnovníku akátu. 
Bude realizován etapovitě. 

Občanské sdružení 
Predmostenzis 

2016
2023 

10 mil. Kč 

MI2.2.4_3. 100 000 m2 
 
v letech 20162018: 
MI2.2.4_2. : 150 ks nových 
stromů   
MI2.2.4_4: 1620 ks 
revitalizované zeleně 
 

Výsadba dřevin a následná 
péče lokalita Na Marku 

V okolí památníku Prezentace archeologických  nálezů v ul. Na Marku bude 
vysázeno 15 ks platanů. 

MMPr, odbor MAJ 2017 230 tis. Kč MI2.2.4_2.:15 ks 

Zalesňování LHC Přerov 2 
(k.ú. Svrčov) 

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. 2017 je plánováno vysázet cca 150 ks sazenic, zalesnit 20 ha půdy. 

MMPr, odbor MAJ 2017 3 mil. Kč 
MI2.2.4_2.:150  ks 
MI2.2.4_1.: 20 ha 

Náhradní výsadby 
Jedná se o realizaci náhradních výsadeb za rok 2014, 2015 včetně následné 
péče po dobu 5 let. Výsadby proběhnou  po celém území města vč. m.č..  

MMPr, odbor MAJ 2017 5 mil. Kč MI2.2.4_2: 220  ks 

Přebudování suchého 
poldru v Újezdci na  vodní 
plochu 

Ze suchého poldru by byl vytvořen částečně zamokřený poldr. V prostoru dna 
stávající nádrže by bylo vyhloubeno několik tůní. Dále bude plnit 
protipovodňovou funkci. Při vhodné péči může současně naplnit funkci 
odpočinkovou i přírodní. 

MMPr, odbor PRI 
nebo odbor MAJ 

2017 350 tis. Kč 
MI2.2.4_9.: 1 vybudovaný 
prvek zvyšující ekologickou 
stabilitu území 

Opatření 2.2.5: Rozvoj environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

Podpora činnost SEV 
vč. provozu záchytné 
stanice pro handicapovaná 
zvířata 

V rámci projektu bude podpořena činnost Střediska environmentální výchovy 
(SEV) při Ornitologické stanici Muzea Komenského, které nabízí výukové 
programy pro žáky a studenty, realizuje tematické projekty pro veřejnost, 
provozuje ekoporadnu a mykologickou poradnu. Záchranná stanice zajišťuje 
rychlé ošetření a dočasnou péči zraněným živočichům, zejména ptákům. 

SMPř., Oddělení 
ochrany životního 

prostředí 
a památkové péče 

každoročn
ě 

300 tis. Kč 
(každoročně) 

MI2.2.5_5.: 1 

Zpracování místní 
koncepce 
environmentálního 
vzdělávání, výchovy a 
osvěty ve městě Přerově 

Zpracovaná místní koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 
se soustředí především na úlohu orgánů města v rámci systému EVVO. Bude 
se věnovat 4 hlavním cílovým skupinám: 1. veřejná správa, 2. školství, 3. 
veřejnost, 4. středisko environmentální výchovy. 

SMPř., Oddělení 
ochrany životního 

prostředí 
a památkové péče 

2017 100 tis. Kč MI2.2.5_4.: 1 



Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období 2014 – 2020     Příloha č. 2 
Akční plán 20172018 

10 

 

Název projektu Stručný popis, výstupy projektu 
Nositel projektu, 

garant 
Časový 

plán  
Předpoklá

dané náklady 
Monitorovací indikátory 

na období 2016–2020 
(včetně akčního plánu) 

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. 

SMPř., Oddělení 
ochrany životního 

prostředí 
a památkové péče 

každoročn
ě 

100 tis. Kč MI2.2.5_1.: 1 

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. 

SMPř., Oddělení 
ochrany životního 

prostředí 
a památkové péče 

každoročn
ě 

500 tis. Kč 
(každoročně) 

MI2.2.5_1.: 4  

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. 

SMPř., Oddělení 
ochrany životního 

prostředí 
a památkové péče 

každoročn
ě 

300 tis. Kč 
(každoročně) 

MI2.2.5_5.: 10 

Priorita 3.1: Rozvoj lidských zdrojů 

Opatření 3.1.1: Rozvoj kvalitní a kapacitně dostačující sítě vzdělávacích institucí na území města 

Střední průmyslová škola 
Přerov, Havlíčkova 2  
tělocvična  

Jedná se o přístavbu  tělocvičny se  sociálním zázemím ve dvorním traktu 
objektu školy. Stavba byla zahájena v r. 2016. 

KÚOK, odbor 
veřejných zakázek a 

investic 

2016  
2017 

26,24 mil. Kč  MI3.1.1_6.:1 

Obchodní akademie a 
jazyková škola s právem  
státní jazykové zkoušky, 
Přerov, Bartošova 24 –
Elektroinstalace a osvětlení 

elektroinstalace – modernizace slaboproudů a silnoproudů vč. osvětlovacích 
těles. Elektroinstalace v nevyhovujícícm stavu, stáří cca 40 let, hliníkové 
rozvody, stáří osvětlení tělocvičny  35 let, nevyhovující ČSN. 

KÚOK, odbor 
veřejných zakázek a 

investic 

2016
07/2017 

 

10,339 
 mil. Kč 

MI3.1.1_1:1 

Obchodní akademie a 
jazyková škola s právem  
státní jazykové zkoušky, 
Přerov, Bartošova 24  
kanalizace 

Rekonstrukce páteřní splaškové ležaté kanalizace v suterénu objektu a 
stoupaček k umývadlům ve třídách a šatnách. Změna dvorní části trasy 
dešťové kanalizace mimo budovu školy. 

KÚOK, odbor 
veřejných zakázek a 

investic 

2017
2018 

5,157 mil. Kč MI3.1.1_1:1 

Gymnázium Jakuba Škody, 
Přerov, Komenského 29 – 
výměna oken a oprava 
fasády historické budovy  

Výměna oken z r. 1667 v havarijním stavu za nová kastlová termická, repase 
vstupních dveří. Výměna krovu v centrální části a výměna plechové střešní 
krytiny vč. žlabů v celém rozsahu. Sanace vlhkých zdí, doplnění drenážního 
systému, oprava nevodotěsné dešťové kanalizace, nátěr fasády. 

KÚOK, odbor 
veřejných zakázek a 

investic 
2017 23,139 mil. Kč MI3.1.1_1:1 

Rekonstrukce dílen 
praktického vyučování a 
odborných laboratoří SPŠ 
Přerov, včetně vybavení a 
modernizace IT školy  

Rekonstrukce dílen praktického vyučování určených pro výuku odborných 
praktických předmětů pro obory Strojírenství a Elektrotechnika. Rekonstrukce 
dílen zahrnuje nezbytné drobné stavební úpravy prostor, dovybavení 
vnitřního zařízení, příruční učebny, hygienické zázemí a vybavení pro praktické 
vyučování moderními stroji, které jsou navrženy s ohledem na tematické 

KÚOK, odbor 
veřejných zakázek a 

investic 
2018 25,497 mil. Kč MI3.1.1_5.:2 
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(Střední průmyslová škola 
Přerov) 

plány.  
Modernizace laboratoří elektrotechniky a strojírenství a modernizace 
odborných učeben fyziky, síťových technologií, učebny CAD, učebny 
interaktivní výuky odborných předmětů a učebny strojírenství s 3D koutkem.  
Zajištění vnitřní konektivity školy a zajištění bezbariérového přístupu do 
objektu školy včetně úpravy bezbariérového sociálního zařízení. 

Rekonstrukce 
elektroinstalace hlavní 
budovy a modernizace 
vnitřní konektivity školy a 
nákup zemědělské techniky 
pro praktickou výuku 
(Střední škola zemědělská, 
Přerov, Osmek 47) 

Projekt je zaměřen na modernizace a zkvalitnění výuky na SŠZ Přerov. V rámci 
projektu bude:  
• rekonstruovaná nevyhovující  elektroinstalace školy 
• řešena  konektivity školy 
• nakoupena moderní zemědělské technika pro odborný výcvik (dva 
traktory s příslušenstvím pro praktický výcvik a jeden traktor a jeden osobní 
automobil pro autoškolu) 
• provedena modernizace učeben chemie a IKT 

KÚOK, odbor 
veřejných zakázek a 

investic 
2017 25,65 mil. Kč MI3.1.1_5.:2 

Vybudování učebny 
polytechnického vzdělávání 
(Gymnázium Jakuba Škody, 
Přerov) 

Centrální učebnu areálu polytechnické výuky bude vybudována ze stávající 
učebny opravou podlahy, do které budou nainstalovány potřebné rozvody a 
provedeme kompletní rekonstrukci rozvodů silno i slaboproudu. Do učebny a 
příslušných prostor zaměřených na polytechnickou výuku budou pořízeny 
didaktické stavebnice a nová IT technika zaměřená na digitální řízení pokusů a 
jejich monitoring. Propojení jednotlivých pracovišť bude zajištěno pořízením 
kvalitnější konektivity vnitřní sítě s napojením na centrální databázi vzděl. 
projektů. 

KÚOK, odbor 
veřejných zakázek a 

investic +  
GJŠ Přerov 

2018 1,650 mil. Kč MI3.1.1._4.:1 

Vybudování chemické 
laboratoře, dvou 
jazykových učeben, 
vybudování fyzikální 
učebny a konektivity školy 
(Gymnázium Jana 
Blahoslava a Střední 
pedagogická škola, Přerov) 

Vybudování chemické laboratoře, dvou jazykových učeben, vybudování 
fyzikální učebny a konektivity školy. Bezbariérový přístup, který se týká obou 
budov školy (Gymnázium Jana Blahoslava na ulici Gen. Štefánika a SPgŠ na 
ulici Denisova). 

KÚOK, odbor 
veřejných zakázek a 

investic 
 

Gymnázium Jana 
Blahoslava a Střední 
pedagogická škola, 

Přerov 

2018 4,7 mil. Kč MI3.1.1._4.:4 

Modernizace Střediska 
odborné přípravy žáků, 
včetně obnovy vybavení 
(Střední škola gastronomie 
a služeb, Přerov, Šírava 7) 

Projekt na modernizaci střediska odborné přípravy Bečva – díky zvýšené 
poruchovosti  zařízení v kuchyni a rostoucím nákladům  na opravy byl projekt 
aktualizován o nového zařízení jak v hlavní kuchyni v přízemí restaurace 
Bečva, tak v minutkové kuchyni v 1. patře vč. stavebních  úpravami. 

KÚOK 
 

Střední škola 
gastronomie a služeb, 

Přerov 

2018 3,5 mil. Kč MI3.1.1_5.:1 

Modernizace učeben a 
laboratoří na ulici 
Kouřílkova 8 a Bratří 
Hovůrkových 17 (Střední 

Projekt je zaměřen na modernizaci učeben a laboratoří teoretického 
vyučování s cílem zkvalitnění úrovně polytechnického a odborného 
vzdělávání. Dojde k zajištění bezbariérovosti jednotlivých budov školy za 
pomocí schodišťových plošin, nájezdových ramp a rekonstrukce nákladního 

KUOK + SŠT Přerov 
2017
2018 

13,984 
 mil. Kč 

MI3.1.1_5.:5 
MI3.1.1_2.: 3 
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škola technická, Přerov) výtahu na výtah bezbariérový. Celkem pět odborných učeben bude vybaveno 
moderními technologiemi a budou upraveny rozvody elektroinstalace v 
souvislosti s reorganizací jednotlivých učeben. Konkrétně se bude jednat o 
trhací stroj, tvrdoměr, CNC měřící stroj a pracovní stanice spolu s modely a 
sadami pro výuku mechatroniky a elektrického měření. 
 
Modernizace učeben a laboratoří mechatroniky, elektrického měření a 
strojírenské metrologie, včetně přístrojového vybavení.  

Střední škola technická 
Přerov, Kouřilkova 8 

Zateplování budov, modernizace a rekonstrukce dílen vč. nákupu nového 
dílenského vybavení. 

KUOK + SŠT Přerov 
2017
2019 

100 mil. Kč  

Modernizace a vybudování 
odborných učeben pro ZŠ 
Přerov, Za Mlýnem 

Projekt obsahuje realizaci: 
- vybudování víceúčelové venkovní učebny pro 30 žáků se skladovým 

zázemím, stoly, lavicemi, tabulí, herními prvky pro děti  610 let, 
- zeměpisné učebny – rekonstrukce podlah a vnitřního vodovodu, 
- bezbariérových úprav – zřízení bezbariérových WC v každém patře 

budovy školy a bezbar. přístup do venkovní a zeměpisné učebny, 
- zajištění konektivity školy pomocí páteřní optické sítě 

MMPr, odbor PRI 
2017
2018 

1,6 mil. Kč 

MI3.1.1_4.:1 
MI3.1.1_5.: 1 
MI3.1.1_2.:1 počet 
bezbariérových prvků 

Modernizace a vybudování 
odborných učeben pro ZŠ 
J.A. Komenského a MŠ, 
Přerov, Předmostí 

Projekt obsahuje realizaci: 
- digitální jazykové laboratoře pro první a druhý stupeň – rekonstrukce 

podlah, výmalba zdí, stropu, akustický obklad, nová světelná 
elektroinstalace vč. zásuvkové, datové rozvody, elektrické zatemňování 
oken 

- rekonstrukce polytechnické učebny – dílny, výtvarné výchovy, keramiky  
rekonstrukce podlah, výmalba zdí, stropu, , nová světelná elektroinstalace 
vč. zásuvkové, vnitřní vodovod a kanalizace v dílnách 

- rekonstrukce učebny přírodovědných předmětů  dílny, výtvarné výchovy, 
keramiky  rekonstrukce podlah, výmalba zdí, stropu, , nová světelná 
elektroinstalace vč. zásuvkové, vnitřní vodovod, kanalizace a plynu, 
instalace vzduchotechniky na odsávání výparů 

- matematická učebna  nová světelná elektroinstalace vč. zásuvkové, 
instalace žaluzií do oken, výmalba a obklad zdí,  

- venkovní učebna matematiky  
- zajištění konektivity školy 
- bezbariérové úpravy – rekonstrukce výtahu pro imobilní žáky 

MMPr, odbor PRI 
2017
2018 

6 mil. Kč 

MI3.1.1_4.:1 
MI3.1.1_5.: 4 
MI3.1.1_2.:1 počet 
bezbariérových prvků 

Modernizace a vybudování 
odborných učeben  pro ZŠ 
Přerov, Svisle 

Projekt obsahuje realizaci: 
- multimediální a přírodovědné učebny  rekonstrukce podlah, výmalba zdí, 

stropu, nová světelná elektroinstalace vč. zásuvkové, datové rozvody, 
propojení optickým kabelem s WIFI, nové rozvody vody pro ZTI (středový 
panel) 

MMPr, odbor PRI 
2017
2018 

5,9 mil. Kč 

MI3.1.1_6.:1 
MI3.1.1_5.: 2 
MI3.1.1_2.:3 počet 
bezbariérových prvků 
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- dílna – výmalba,  nová světelná elektroinstalace vč. zásuvkové, přivedení 
elektroinstalace 12 V na pracovní stoly 

- zajištění konektivity školy 
- venkovní učebna a arboretum – altán pro 30 žáků  vč. zavedení vody a 

elektřiny 
- bezbariérové úpravy – vytvoření bezbariérového vstupu do školy vč. 

zádveří a schodišť do 3. NP (vnitřní schodolez), v každém patře zřízení 
bezbariérového WC 

Modernizace a vybudování 
odborných učeben pro ZŠ 
Přerov, Želatovská 

Projekt obsahuje realizaci: 
- 2 multimediálních učeben  – rekonstrukce podlah, výmalba 

otěruvzdorným nátěrem, akustické obložení zadních stěn, nová 
elektroinstalace pro pracovní stoly, motorické zatemnění oken, datové 
rozvody, rozvody pro projekci a ozvučení,aj. 

- zajištění konektivity školy – zavedení optické síě a kabelových rozvodů do 
všech učeben školy vč. pokrytí wifi připojením a instalace nových 
počítačových severů 

- bezbariérové úpravy – vybudování bezbariérového vstupu do školy, 
v interiérech schodolezy, v každém patře bude zřízeno bezbariérové WC  

MMPr, odbor PRI 
2018
2019 

1,2 mil. Kč 
MI3.1.1_5.: 2 
MI3.1.1_2.:3 počet 
bezbariérových prvků 

Modernizace a vybudování 
odborných učeben pro ZŠ 
Přerov, Velká Dlážka 

Projekt obsahuje realizaci: 
- rozšíření multimediální učebny –vybourání 2 příček mezi učebnou a 

stávajícími kabinety, pokládka nové podlahové krytiny, nová 
elektroinstalace světelná a zásuvková, motorické zatemnění oken, datové 
rozvody, rozvody pro projekci a ozvučení,aj. 

- bezbariérové úpravy – vybudování bezbariérového vstupu do školy, 
v interiérech schodolezy, v každém patře bude zřízeno bezbariérové WC 

- zajištění konektivity školy – zavedení optické sítě a kabelových rozvodů do 
všech učeben školy vč. pokrytí wifi připojení a instalace nových 
počítačových severů 

 

MMPr, odbor PRI 
2018
2019 

1,5 mil. Kč 
MI3.1.1_5.: 1 
MI3.1.1_2.:3 počet 
bezbariérových prvků 

Modernizace a vybudování 
odborných učeben pro ZŠ 
Přerov, U Tenisu 

Projekt obsahuje realizaci: 
- víceúčelové venkovní učebny pro výuku světa práce, zahradního skleníku 

a arboreta – učebna pro 25 žáků 
- učebny fyziky – centra přírodovědných pozorování – v učebně budou 

rekonstruovány podlahy, provedeny nové rozvody pro ZTI, nové světelné 
elektroinstalace vč. zásuvkové, motorické zatemnění oken, datové 
rozvody 

- modernizace učebny školní dílny  v učebně budou rekonstruovány 
podlahy, vymalováno otěruvzdorným nátěrem, provedená nová 
zásuvková a světelná elektroinstalace aj. 

MMPr, odbor PRI 
2018
2019 

2 mil. Kč 

MI3.1.1_6.:1 venkovní 
učebna s arborete 
MI3.1.1_5.:2 
rekonstruované učebny 
23MI3.1.1_2.:3 počet 
bezbariérových prvků 
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- bezbariérové úpravy   vybudování bezbariérového vstupu do školy, vč. 
osvětlení, v interiérech bude bezbariérovost řešena schodolezy, v každém 
patře bude zřízeno bezbariérové WC 

- zajištění konektivity školy – zavedení optické sítě a kabelových rozvodů do 
všech učeben školy vč. pokrytí wifi připojení  a instalace nových 
počítačových severů 

Modernizace a vybudování 
odborných učeben pro ZŠ 
Přerov,  Trávník 

- Projekt obsahuje realizaci: 
- učebny ICT I.  v učebně budou rekonstruovány podlahy, provedeny nové 

rozvody pro ZTI, nové světelné elektroinstalace vč. zásuvkové, motorické 
zatemnění oken, doplněna vzduchotechnika 

- učebna informatiky  v učebně budou rekonstruovány podlahy, 
vymalováno otěruvzdorným nátěrem, provedena nová elektroinstalace 
pro pracovní stoly, případně tabule,  motorické zatemnění oken, 
doplněna vzduchotechnika  a provedeny nové rozvody vody pro ZTI 

- učebna cizích jazyků  v učebně budou rekonstruovány podlahy, 
vymalováno otěruvzdorným nátěrem, provedena nová elektroinstalace 
pro pracovní stoly, případně tabule,  motorické zatemnění oken, 
doplněna vzduchotechnika, datové rozvody, rozvody pro projekci a 
ozvučení,aj. 

- učebna zeměpisu + kabinet jazyků – rekonstrukce podlah v učebně, 
výmalba otěruvzdorným nátěrem, nová elektroinstalacep ro pracovní 
stoly, případně pro tabule, datové rozvody, nové rozvody pro ZTI, 
motorické zatemnění oken, 

- učebna přírodních věd + přilehlý kabinet  rekonstrukce podlah v učebně, 
výmalba otěruvzdorným nátěrem, nová elektroinstalace světelná, 
zásuvková,pro pracovní stoly, případně pro tabule, motorické zatemnění 
oken, datové rozvody, nové rozvody pro ZTI 

- zajištění konektivity školy – kabelové rozvody do všech učeben školy, vč. 
pokrytí wifi připojením 

- bezbariérové úpravy  vybudování bezbariérového vstupu do školy (nové 
vstupní dveře a nájezdy), v interiérech bude bezbariérovost řešena 
schodolezy, v přízemí bude zřízeno bezbariérové WC 

MMPr, odbor PRI 
2018
2019 

6 mil. Kč 

MI3.1.1_5.: 5 
rekonstruovaných učebny 
23MI3.1.1_2.:3 počet 
bezbariérových prvků 

Modernizace a vybudování 
odborných učeben pro ZŠ 
Přerov,  Boženy Němcové 

- Projekt obsahuje realizaci: 
- multimediální učebna  v učebně budou rekonstruovány podlahy, 

výmalba otěruvzdorným nátěrem, nová elektroinstalace světelná, 
zásuvková,pro pracovní stoly, případně pro tabule, motorické zatemnění 
oken, datové rozvody, rozvody pro projekci a ozvučení 

- jazyková učebna – dtto 
- odborná učebna fyziky a chemie – dtto + nové rozvody ZTI (voda, odpad, 

MMPr, odbor PRI 
2018
2019 

1,2 mil. Kč 

MI3.1.1_5.: 3 
rekonstruované učebny 
23MI3.1.1_2.:3 počet 
bezbariérových prvků 
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plyn) 
- odborná učebna fyziky a chemie  v učebně budou rekonstruovány 

podlahy, výmalba otěruvzdorným nátěrem, nová elektroinstalace 
světelná, zásuvková,,pro pracovní stoly, případně pro tabule, motorické 
zatemnění oken, datové rozvody, vzduchotechnika na odsávání výparů, 
nové rozvody pro ZTI (voda, odpad, plyn) 

- zajištění konektivity školy – kabelové rozvody do všech učeben školy, vč. 
pokrytí wifi připojením 

- bezbariérové úpravy  vybudování bezbariérového vstupu do školy, 
v interiérech bude bezbariérovost řešena schodolezy, 1.NP a 2.NP bude 
zřízeno bezbariérové WC 

Stavební úpravy základní 
školy Přerov, Boženy 
Němcové 101/16, 750 02 
Přerov  výměna střešní 
krytiny 

výměna střešní  krytiny   součástí   stavebních  prací   je  i   dodávka   a  
montáž  klempířských , zámečnických a   tesařských  konstrukcí a  montáž   
nového  bleskosvodu    a  to   na  staré budově ZŠ B. Němcové  

MMPr,  Odbor řízení 
projektů a investic 

2017 5 mil. Kč 

MI3.1.1_1.:1  
rekonstruovaný objekt/ 
1315 m2 
 

Hravý svět a bezpečí – 
dopravní hřiště 

Jedná se o opravu asfaltových tras dětského dopravního hřiště, doplnění 
chodníků, nové ukotvení značek a rozšíření skladovacího prostoru  na 
dopravní prostředky. 

Středisko volného 
času ATLAS a BIOS, 

Přerov 

2017
2018 

500 tis. Kč MI3.1.1_7:1 

Bezbariérovost budovy 
Atlas, Přerov, ul. Žižkova 

Bezbariérové úpravy (vstupu) do objektu SVČ Atlas Bios. 
Středisko volného 
času ATLAS a BIOS, 

Přerov 
2017 500 tis. Kč MI3.1.1_2:1 

Opatření 3.1.2: Podporovat soulad nabídky a poptávky na trhu práce 

      

Opatření 3.1.3: Podpora zaměstnanosti a tvorby nových pracovních míst se zaměřením na rizikové skupiny na trhu práce 

Dítě a práce Projekt analyzuje regionální trh práce s ohledem na problematiku ztíženého 
přístupu k zaměstnání osob pečujících o malé děti, zejména matek vracejících 
se na trh práce po rodičovské dovolené. Současně zjišťuje postoj 
zaměstnavatelů vůči této cílové skupině. Prostřednictvím vzdělávacích aktivit 
a zprostředkování zaměstnání zlepšuje pozici cílové skupiny na trhu práce a 
prostřednictvím osvěty a zavádění flexibilních úvazků nastavuje vstřícnější 
přístup zaměstnavatelů k rodičům malých dětí. 
 
Počet realizovaných rekvalifikačních kurzů nelze vyčíslit – kurzy budou „šité na 
míru“ dle potřeb zapojených účastníků 

Okresní hospodářská 
komora Přerov 

01/2017 – 
12/2018 

3 200 000 Kč Celkový počet účastníků
 : 40 
Účastníci, kteří získali 
kvalifikaci po skončení své 
účasti:10 
Počet zaměstnavatelů, kteří 
podporují flexibilní formy 
práce: 5 
Počet osob, které pracují v 
rámci flexibilních forem 
práce= počet zřízených 
společensky účelných 
pracovních míst MI3.1.3_3.: 
10 
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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  

Bezbarierové úpravy 
kanceláře a klubových 
prostor 

Kancelář a klubové prostory jsou po rekonstrukci v roce 1998 upraveny 
bezbariérově dle platné vyhlášky s náhradním řešením vstupu pro osoby 
s omezenou schopností pohybu po schodišti. V roce 2001 po získání dotací 
byly nainstalovány 2 schodišťové plošiny. Od té doby uplynulo 15 let a plošiny 
bývají při častém provozu čím dál více poruchové. Při poslední revizi 
pracovníci firmy upozornily na ukončené životnosti plošin. Vzhledem k situaci, 
kdy v kanceláři připravujeme smlouvy pro služby osobní asistence, sociální 
poradenství pro osoby se zdravotním postižením a půjčovnu kompenzačních 
pomůcek, v klubových prostorách vyvíjí svou činnost další organizace 
zdravotně postižených – svaz postižených civilizačními chorobami, Alfa 
handicap vozíčkáři Přerov, Svaz neslyšících a nedoslýchavých, asociace rodičů 
Korálek a Snadno, je bezbariérová přístupnost nutná. Výměna plošin nám 
umožní bezproblémový bezbariérový přístup osobám s omezenou schopností 
pohybu do dalších let.  

 
Počet nově zrealizovaných bezbariérových prvků – 2 schodišťové plošiny 

Alfa handicap Přerov 
z.s. 

2017
2018 

450 tis. Kč MI3.2.1_4.:2 

Bezbariérové a stavební 
úpravy objektu pro sociální 
služby Spolusetkávání 
Přerov, z.ú. 

Záměrem projektu je odstranění architektonických bariér v budově denního 
stacionáře Spolusetkávání Přerov, z.ú. v Přerově. Požadavek na bezbariérovost 
je v tomto typu zařízení sociálních služeb velmi naléhavý, cílovou skupinou 
jsou totiž lidé s mentálním a kombinovaným postižením. V současném stavu 
nelze poskytnout službu osobám zcela odkázaným na invalidní vozík, žadatel 
momentálně musí být schopný zvládnout alespoň několik kroků/schodů. 
Realizací projektu se stane většina prostor zařízení přístupná imobilním 
osobám. Bezbariérový přístup je celospolečenským trendem a prioritou v 
oblasti poskytování sociálních služeb pro osoby s fyzickým handicapem. 
Projekt bude realizován stavební firmou, která provede přestavbu prostor, 
které byly dosud bariérové – tzn. vstupy do budovy i místností, koupelny, 
záchody, mezi patry bude pohyb imobilních osob umožněn pomocí výtahu a 
plošin. 

Spolusetkávání 
Přerov, z.ú. 

2017  
2019 

3,5  mil. Kč 
MI3.2.1_5.: 600 m2 
MI3.2.1_4.: koupelny, WC  
2x, výtahy,plošiny 3x 

Workshop „Jak se žije 
osobám se zdravotním 
postižením v Přerově?“ 

Celodenní pracovní workshop k Mezinárodnímu dnu zdravotně postižených 3. 
prosince, spojený s přednáškami pro osoby se zdravotním postiženým ve 
spolupráci s magistrátem města Přerova, NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., 
Úřadem práce, lékařem, zástupci neziskových organizací a mnoho dalších. 
Workshop by byl situovaný v Městském domě v Přerově. Zúčastní se několik 
zkušených lektorů se zaměřením na problematiku handicapované populace 
společně s osobami se zdravotním postižením. 
Plánovanými body programu budou: bezbariérovost ve městě Přerov, 

Alfa handicap Přerov 
z.s. 

12/2017 17 tis. Kč  
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spolupráce sociálního odboru MMP s neziskovými organizacemi zdravotně 
postižených, poznatky v léčbě nejčastějších civilizačních onemocnění, 
problematika neslyšících v běžné komunikaci, zaměstnávání zdravotně 
postižených, využít volný čas 

Odlehčovací služba 

V dokumentu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Přerově na 
období let 2016 – 2019 je cíl Podpora záměru zřízení odlehčovací služby. 
Opatření bylo v roce 2015 částečně naplněno, kdy byla uzavřena smlouva s 
Centrem pro seniory, příspěvková organizace v Holešově, o vzájemné 
spolupráci při umísťování občanů s trvalým pobytem ve městě Přerově. 
Registrace této služby byla ke 31. 3. 2016 zrušena z důvodu nedostatečně 
využívané kapacity. Dále, poskytovatel ALFA HANDICAP – Sdružení občanů se 
zdravotním postižením přer. regionu realizoval průzkum zájmu o tuto službu v 
Přerově, byly monitorovány prostory pro poskytování této služby. 

Sociální služby města 
Přerova, p.o.  

+ 
Alfa handicap Přerov 

z.s. 

2017
2018 

 MI3.2.1_7.:1 

Chráněné bydlení 
 

V dokumentu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Přerově  
na období let 2016 – 2019 je cíl Podpora záměru zřízení chráněného bydlení. 
Opatření je částečně naplněno.  
Spolupracujeme s ostatními mimopřerovskými poskytovateli na využití jejich 
volných kapacit občany města Přerova. 

MMPr, odbor SVŠ do r. 2020 1 mil. Kč MI3.2.1_7 

Vytvoření systému 
předávání informací z 
oblasti sociálních věcí 
poskytovatelům 
zdravotnických služeb 

Jedná se o projekt, který je zahrnut do Střednědobého plánu rozvoje 
sociálních služeb ve městě Přerově na období let 2016 – 2019. Realizátorem 
projektu je Oddělení sociální prevence a pomoci Odboru sociálních věcí a 
školství Magistrátu města Přerova. V rámci tohoto projektu bude realizováno 
jednání s Českou lékařskou komorou Přerov a vyhotoveny letáčky pro lékaře s 
informacemi z oblasti sociálních věcí a sociálních služeb 

MMPr, odbor SVŠ 
2017
2019 

20 tis Kč MI3.2.1_12: 1 

Zimní kavárničky 

Jedná se o zprostředkování kontaktu seniorů a osob se zdravotním postižením 
se společenským prostředím. Kavárničky se uskuteční  od října 2016 do března 
2017 a od října 2017 do března 2018. Každý měsíc kromě prosince každého 
roku. Celkem 10x. 
Budou pořádány  v InfoCentru v Přerově, Kratochvílova 35, jež provozuje MO 
STP Přerov. Jsou určeny pro členy místní  organizace Svazu tělesně 
postižených, kapacita jedné kavárničky  je 30 osob. Za dobu konání kavárniček  
se jich může účastnit celkem 300 osob.  
Účastníci kavárničky obdrží malé občerstvení – kávu, oplatky 
Program kavárničky potrvá 1,5   2 hodiny. Součástí budou přednášky a besedy 
na přání členů organizace, informace z oblasti sociálních služeb i z oblasti 
zdravotnictví,  včetně využití audiotechniky. 
 

Svaz tělesně 
postižených v České 
republice z.s., místní 
organizace v Přerově 

11/2016
03/2018 

5 tis. Kč MI3.2.1_6.:1 

Odstraňování bariér Pokračování projektu  na činnosti souvisejících s odstraňováním bariér ve TyfloCentrum 2017  MI3.2.1_4.:1 
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osobám se zrakovým 
postižením na území města 
Přerova  
 

městě Přerově Olomouc, o.p.s. 
 

Zpřístupnění přerovských 
památek zrakově 
postiženým 

Záměrem projektu je výroba modelu zámku Přerov (Muzeum J.A. 
Komenského). Realizace závisí na zájmu a podpoře města. 
 
Dřevěný model zámku Přerov  bude sloužit všem návštěvníkům, především 
však osobám se zrakovým postižením. Nevidomí získají představu o velikosti, 
tvaru a zvláštnostech celé stavby. Slabozrací, kteří v reálu špatně vidí do dálky, 
si památku prohlédnou zblízka ze všech stran a lépe ji tak poznají. Model velmi 
ocení také děti. Model vyrobí řezbář (truhlář), výrobu zajistí pracovník 
odstraňování bariér TyfloCentra Olomouc. K modelu bude vyroben stručný 
textový průvodce ve zvětšeném a Braillově písmu. 
 

TyfloCentrum 
Olomouc, o.p.s. 

 
2017 86 tis. Kč MI3.2.1_4.:1 

Zřízení Centra pro duševní 
zdraví 

Duševní zdraví o.p.s. ve spolupráci se společností Telemens s.r.o.  
Psychosociální centrum zřídí v průběhu roku 2017 Centrum pro duševní 
zdraví.  
Jedná se o pilotní projekt s cílem propojit péči zdravotnickou (psychiatrickou) 
se sociálními službami. Projekt bude realizován v rámci výzvy č. 54 
Deinstitucionalizace psychiatrické péče, jejíž prioritou je zvýšení dostupnosti a 
kvality psychiatrické péče změnou organizace jejího poskytování a zvýšení 
úspěšnosti začleňování duševně nemocných do společnosti. 
V konkrétních krocích z pohledu společnosti Duševní zdraví o.p.s. se pak jedná 
o: 
 Vytvoření multidisciplinárního mobilního týmu  
 poskytování sociálních služeb v přirozeném prostředí uživatele 
sociální služby 

Duševní zdraví o.p.s. 
každoročn

ě od  
01/2017 

 

MI3.2.1_1.: 1/400800m2  
(cca 400m2 v provizorních 
prostorách v letech 2017
18, cca 800m2 v nových 
prostorách od r. 2019) 
/400800m2  (cca 400m2 
v provizorních prostorách 
v letech 201718, cca 
800m2 v nových prostorách 
od r. 2019) 
 
MI3.2.1_3.:30200(30 = 
kapacita denních služeb, 
200 = maximální kapacita 
terénních služeb) 
 
MI 3.2.1_6.:1  

Děti jsou bez viny  
program pro děti rodičů ve 
VTOS 

Program pro děti rodičů ve VTOS (výkonu trestu odnětí svobody) si klade za cíl 
zavedení služby zaměřené na poskytování komplexní podpory dětem 
vězněných rodičů a jejich pečovatelům. Služba usiluje o nápravu traumatizace 
těchto dětí, udržení pozitivního vztahu dítěte k rodiči či podporu opětovného 
navázání kladného vztahu k rodiči. Navrhovaná služba je složena ze tří částí: 1. 
"Spolu to zvládneme" pro děti s rodiči před nástupem do vězení, 2. "Dopis pro 
mámu a tátu" pro děti s rodiči ve výkonu trestu, 3. "Restart" pro děti s rodiči 

Centrum pro rodinu a 
děti Přerov, z.s. 

01/2017 – 
12/2018 

1 mil. Kč 
MI3.2.1_11.: 100 
MI3.2.1_12.: 3 
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po návratu z vězení. Dětem, rodičům i osobám, které o děti pečují, bude 
poskytnuto poradenství a odborná terapie, budou využívány specifické 
metody, které se osvědčily v souvislosti s touto problematikou v zahraničí. 
Organizace rovněž vytvoří brožury a letáky jak pro děti, tak pro pečující osoby, 
které budou obsahovat informace, jak nejlépe zvládnout tuto obtížnou životní 
situací. Obsahovat budou např. rady, zda a jak navštěvovat rodiče ve VTOS, jak 
zachovat pozitivní vztah k rodiči ve VTOS, jak může pečující osoba pomoci 
dítěti vyrovnat se s touto nelehkou situací apod. 
 
Počet konzultací poskytnutých osobám ohrožených sociálním vyloučením  
100    
Počet informačních a propagačních materiálů se zaměřením na děti rodičů ve 
VTOS a na jejich pečovatele (druhý rodič, případně jiná osoba pečující) – 3 ks. 

Komunitní práce 

Komunitní práce je metoda řešení sociálních problémů prostřednictvím 
podpory společenství v místech, kde lidé žijí a kde se potýkají s problémy, 
které jdou nad rámec možností individuální sociální práce. Komunitní práce 
směřuje k vyvolání a podporování změny v rámci místního společenství a 
využívá lidských zdrojů v komunitě. Jejím hlavním cílem je aktivizace, 
zkompetentnění a přebírání zodpovědnosti za sebe i své bezprostřední okolí. 

Člověk v tísni, o.p.s. 
01/2017 – 
12/2018 

1,34 mil. Kč 

 
MI 3.2.1_15.: 40 dospělých, 
20 dětí  zapojených do 
projektu 
 (na 1,5 úvazku pracovníků) 

Terénní programy a 
dluhové poradenství 

Posláním terénní sociální práce v rámci terénních programů je vyhledávání, 
motivace, pomoc a podpora jednotlivcům v obtížné životní (sociální) situaci, 
která je ohrožuje vyloučením nebo vylučuje z běžné společnosti. Služba je 
poskytována osobám, které nemají dovednosti a prostředky si pomoci sami. 
Směřuje k tomu, aby dokázali obtížnou životní situaci identifikovat, nalezli její 
řešení, dokázali ji řešit vlastními silami a lépe se orientovali ve svých právech a 
povinnostech.. 
Dluhové poradenství je zaměřené na zlepšení finanční situace lidí, posílení 
spravedlivého vymáhacího procesu snížením počtu nezákonných exekucí a 
zvýšením povědomí o vlastních právech ze strany předlužených lidí. Aktivitu 
zajišťuje v Přerově insolvenční poradkyně. Využití služeb insolvenční 
poradkyně je stejně jako využití terénních programů, bezplatné. 

Člověk v tísni, o.p.s. 
01/2017 – 
12/2018 

1,52 mil. Kč 
MI 3.2.1_15.:  
120Dospělíých/rok (na 2,5 
úvazku pracovníků) 

Sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi 

Smyslem poskytovaných služeb je pomoci rodině s problémy, které není 

schopna sama překonat a tyto problémy mají negativní vliv na prostředí 

rodiny a vývoj dítěte, s cílem zachování nebo obnovení funkcí rodiny. Důraz je 

kladen na dlouhodobou a intenzivní spolupráci s rodinou, individuální sociální 

pomoc a poradenství při uplatňování práv a oprávněných zájmů rodičů a jejich 

dětí, na prohlubování rodičovských schopností a dovedností.  Činnosti a kroky 

směřující k řešení problému klientské rodiny, jsou vykonávány s jejím 

Člověk v tísni, o.p.s. 
01/2017 – 
12/2018 

1,146 mil. Kč 

MI 3.2.1_15.: 30 klientů – 

rodin s dětmi / rok (na 1,5 

úvazku pracovníků) 
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vědomím, členové rodiny se podílí na řešení své situace v maximální možné 

míře. Při poskytování služby je respektována zásada, že zájem a blaho dítěte 

jsou nadřazeny nad všemi ostatními zájmy, včetně zájmu rodičů, přičemž není 

zpochybněna primární zodpovědnost rodičů za své děti. 

 

Nízkoprahový předškolní 
klub pro děti ze socio
kulturně znevýhodněného 
prostředí 

Cílem předškolního klubu je zapojení marginalizovaných skupin (hlavně Romů) 
do všech úrovních vzdělávací soustavy. Předškolní klub vzdělává děti, které 
kvůli svému sociálnímu vyloučení nechodí do běžných mateřských škol, a 
pomáhá jim tak úspěšně nastartovat školní kariéru. V předškolním klubu jsou 
rozvíjeny klíčové kompetence dítěte, především socializace a podpora 
emocionálního dozrávání tak, aby dítě dosáhlo úrovně školské zralosti běžné 
ve většinové společnosti.   

Člověk v tísni, o.p.s. 
01/2017 – 
12/2018 

2,3 mil. Kč 

MI 3.2.1_15.:  20 dětí  – 
odhadovaný počet: klientů  
/ rok (na 2,0 úvazku 
pracovníků) 

Probační programy a 
asistence v trestním řízení 

Služba se zaměřuje na práci s lidmi, kteří se dopustili protiprávního jednání či 
porušili společenské normy. Program sociálního výcviku pro dospělé i 
mladistvé, psychosociální podpora a program předcházení předluženosti a 
nezaměstnanosti směřují k minimalizaci nejvýznamnějších rizik jejich recidivy 
a posílení jejich společenského začlenění. 

Člověk v tísni, o.p.s. 
01/2017 – 
12/2018 

380 tis.Kč 

MI 3.2.1_15.: 25 dospělých  
– odhadovaný počet/ rok 
(na 1,0 úvazku pracovníků) 
 

Motivační a podpůrné 
aktivity pro mládež ve věku 
1526 let – kariérní 
poradenství, workshopy na 
školách a práce s 
neorganizovanou mládeží 

Aktivity si kladou za cíl zvyšovat osobnostní a profesní kompetence u mladých 
lidí ohrožených vícenásobnými riziky, a to tím, že vytvoří nabídku několika 
typů aktivit. Kromě individuální práce s mladými lidmi jsou realizovány také 
skupinové aktivity pracující s dynamikou a kohezí skupiny. V rámci projektu 
realizovány workshopy na školách zaměřené na problematiku vzdělávání, 
uplatnění na trhu práce či prevenci předlužení. Primární cílovou skupinou 
projektu jsou mladí lidé ve věku 1526 let žijící v Přerově, kteří v důsledku 
života v sociálně znevýhodněném prostředí velmi často vypadávají ze škol 
hlavního vzdělávacího proudu. 

Člověk v tísni, o.p.s. 
01/2017 – 
12/2018 

500 tis. Kč 

MI 3.2.1_15.: 10 dospělých 
  odhadovaný počet v 
rámci aktivity kariérního 
poradenství na 0,5 úvazku 
pracovníka;  
 
MI 3.2.1_15.: 50 dětí 
v rámci realizace 
workshopu na školách  na 
0,2 úvazku pracovníka. 

Opatření 3.2.2: Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotnických služeb a péče o zdraví 

Rekonstrukce transfusní 
stanice 

rekonstrukce  tranfusní  stanice ve 2. NP 
KÚOK 

Středomoravská 
nemocniční a.s. 

2017 12,1 mil. Kč   

Opatření 3.2.3: Prevence kriminality a sociálně patologických jevů, zvýšení bezpečnosti obyvatel města 

      

Opatření 3.2.4:Podpora integrovaného záchranného systému, zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof 

Požární stanice Přerov a 
související pracoviště pro 
činnost hasičského 
záchranného sboru 

V rámci projektu bude vybudována nová požární stanice Přerov v nové 
dislokaci na ul. 9. května. Stávající objekt požární stanice neumožňuje 
dislokovat techniku nezbytnou pro zásahy spojené se změny klimatu v rámci 
ORP Přerov, jako jsou dlouhodobá sucha a úniky nebezpečných látek. V nově 

HZS Olomouckého 
kraje,ÚO Přerov 
 

2016
2018 

160 mil. Kč 
 

MI3.2.4_1: 1 nový objekt 
sloužící složkám 
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zbudované požární stanici budou odpovídající prostory pro umístění požární 
techniky, zázemí pro výkon služby, a činnost speciálních služeb jako je 
chemická služba, technická služba, strojní služba a spojová služba. 
Součástí nově budované požární stanice Přerov budou i prostory pro 
odbornou přípravu jednotek požární ochrany a činnost orgánů krizového 
řízení. Díky zbudování nové požární stanice a souvisejících pracovišť pro 
činnost HZS bude zajištěno rychlé a efektivní poskytnutí pomoci obyvatelstvu 
zasaženému mimořádnou událostí, což povede ke zmírnění následků a 
projevů mimořádných událostí a to zejména v ORP Přerov. Vybudování stanice 
základní složky IZS změnou její dislokace je jedním z taxativně vyjmenovaných 
podporovaných opatření specifického cíle 1.3  Zvýšení připravenosti k řešení 
a řízení rizik a katastrof. Projekt tedy přispěje k naplnění tohoto cíle. 
 

Priorita 3.3: Atraktivita města pro život 

Opatření 3.3.1: Rozvoj bydlení 

Strojař 
Zastupitelstvo města Přerova v 12/2016 schválilo záměr na využití hotelu 
Strojař spočívající v účelu bydlení. 

MMPr, odbor PRI, 
odbor ROZ 

2017
2020 

111 mil. Kč 

MI3.3.1_4, MI3.3.1_6 –
nových bytových jednotek 
pro sociální bydlení, nových 
startovacích bytů 

Opatření 3.3.2: Zlepšení kvality a vybavenosti veřejných prostranství, včetně přilehlých budov 

Úprava parku Fr. Rasche 
Revitalizace parku na nám. 
Fr. Rasche 

Předmětem projektu je revitalizace veřejného prostoru. Stavebními úpravami 
(vč. oprav povrchů chodníků) se oddělí prostor odpočívadla s bustou od 
provozu chodců.  Součástí stavby je revitalizace kontejnerového stání. V r. 
2016 byla zpracovávána projektová dokumentace.  

MMPr, odbor PRI 2017 2,7 mil. Kč MI3.3.2_1.: 3513 m2 území 

Regenerace sídliště 
Předmostí, 12.etapa 

12.etapa  se bude týkat:  
a) Parkových úprav  prostoru na ulici Prostějovská a přemístění 
památky sochy Jana Husa. 
b) Úpravy vstupního prostoru hřbitova ul. Prostějovská. 
Na projekt bude požádána dotace z dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, 
podprogramu Regenerace sídlišť v roce 2017. 

MMPr,  Odbor řízení 
projektů a investic 

2017 9 mil. Kč 

a) park: 
MI3.3.2_1.: 3300 m2,  
MI 2.2.4_2: 46 vysázených  
stromů, 
MI2.2.2_10: 8 lamp VO 
s LED 
b) před hřbitovem: 
MI2.2.4_2: 18 stromů 
MI3.3.2_1:cca 1300 m2 

Regenerace sídliště 
Předmostí, 13. etapa  (ul. 
Teličkova 16) 

V rámci 13. etapy regenerace budou revitalizovány stávající chodníky, 
komunikace, parkování pro osobní automobily a doplňková zeleň. Pro 
nevyužívané hřiště pro míčové hry bude navrženo nové využití. Dále bude 
propojen chodník až ke stávající ploše parkoviště a propojen chodník u domu 
kolem pískoviště ke kolmému stání v ul. Teličkova. V této etapě budou řešeny 
vstupy do objektů ze severní strany. 

MMPr,  Odbor řízení 
projektů a investic 

2018 10 mil. Kč  
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Regenerace panelového 
sídliště Budovatelů  

1.etapa zahrnuje území kolem bytových domů Budovatelů 2a 4 a prostranství 
před severním vstupem do objektu Trumf 
2.etapa zahrnuje území kolem bytových domů Budovatelů 1,3,5,7 a bytových 
domů Trávník 31,33 a kolem  lékařského střediska na ul. Budovatelů až ke tř. 
17.listopadu 

MMPr,  Odbor řízení 
projektů a investic 

2018
2019 

32 mil. Kč 

MI3.3.2_1.:  
9200 m2  
MI2.2.4_2.: 23 vysázených 
stromů 

Demolice bytových domů 
na ul.  Škodova 

Cílem je upravit zanedbané prostranství ve Škodově ulici tak, aby nadále 
nehyzdilo přednádražní prostor s využitím dotačního programu MMR na 
podporu revitalizace území pro rok 2017, podprogramu "Demolice budov v 
sociálně vyloučených lokalitách". 
Jedná se o demolice zbývajících 4 bytových domů na pozemcích p.č.799, 800, 
801 a 803 v k.ú.Přerov, v roce 2016 byla zpracovávána dokumentace pro 
provedení odstranění stavby. Odhadované náklady na demolici činí cca 12 mil. 
Kč. 

MMPr,  Odbor řízení 
projektů a investic 

2017 12 mil. Kč MI3.3.2_1.: 6130 m2 

Opatření 3.3.3: Rozvoj infrastruktury pro trávení volného času 

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“. 

Středisko volného 
času ATLAS a BIOS, 

Přerov 
ředitelka 

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

Dluhonice – dětské hřiště a 
sportoviště 

V roce 2016 je řeše převod pozemků. Hřiště má být realizováno z finančních 
prostředků státu. 

město  + Ministerstvo 
dopravy ČR 

20172018   

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. 

SMPř., Odbor 
sociálních věcí 

a školství, Oddělení 
sociální prevence a 

pomoci 

20172018 11 mil. Kč 
MI3.3_1.: min. 500 
MI3.3_6.: 1 
MI3.3.3_2.: 1 

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. 

Občanské sdružení 
Predmostenzis 

2017 3,25 mil.Kč 
MI3.3.3_9.: 20 
MI3.3.3_10.: 3 km 
MI2.1.2_5.: 3000 m 

Rekonstrukce objektu TJ 
Sokol Přerov 

V letech 20142016 proběhly první etapy objektu TJ Sokol rekonstrukce 
spočívající v rekonstrukci elektro rozvodů . 
V dalších etapách bude modernizovány šatny a zázemí pro sportovce a trenéry 
a rovněž bude opravena krytina střechy. 

T.J. SOKOL Přerov 20172018 600 tis. Kč 
MI3.3.3_2.: 1 
PD/ST 

Vybudování nového zázemí 
pro atlety a fotbalisty, 
sportovní areál U Viktorky, 
Alšova, Přerov 

Celková rekonstrukce s nástavbou 2. podlaží zázemí pro sportovce v areálu SK 
Přerov u Zimního stadionu. 
 

Sportovní klub Přerov 
1908 z.s. 

20172018 11,7 mil. Kč MI3.3.3_9:1 

Tribuna ke sportovnímu Vybudování nové tribuny. Sportovní klub Přerov 20172020 6 mil. Kč MI3.3.3_9.:1 



Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období 2014 – 2020     Příloha č. 2 
Akční plán 20172018 

23 

 

Název projektu Stručný popis, výstupy projektu 
Nositel projektu, 

garant 
Časový 

plán  
Předpoklá

dané náklady 
Monitorovací indikátory 

stadionu, sportovní areál U 
Viktorky, Alšova, Přerov 

1908 z.s. 

Vybudování nafukovací 
haly pro tenis a další sporty 
s umělým povrchem 

Vybudování nafukovací haly pro tenis a další sporty s umělým povrchem v 
areálu SK Přerov. 

Sportovní klub Přerov 
1908 z.s. 

20172020  MI3.3.3_7.:1 

Opatření 3.3.4: Podpora nabídky kulturních, sportovních a dalších volnočasových aktivit na území města, spolková činnost a občanské iniciativy 

Československý jazzový 
festival 

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. 

Nadační fond 
Přerovského 

jazzového festivalu 
každoročně 

3,0 mil. Kč 
každoročně 

MI3.3_4.: 1950 
MI3.3.4_1.: 1 

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. 

Kulturní a informační 
služby města Přerova 

ředitel 
každoročně 

1,7 mil. Kč 
každoročně 

MI3.3_4.: 15 000 
MI3.3.4_1.: 20 

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. 

Kulturní a informační 
služby města Přerova 

ředitel 
každoročně 

200 tis. Kč 
každoročně 

MI3.3_4.: min. 2000 
MI3.3.4_1.: 20 

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. 

Kulturní a informační 
služby města Přerova 

ředitel 
každoročně 

250 tis. Kč 
každoročně 

MI3.3_4.: 2000 
MI3.3.4_1.: 4 

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. 

SMPř., Kancelář 
primátora 

každoročně 
100–300 tis. 

Kč 
každoročně 

MI3.3.4_1.: 4, 
MI3.3.4_2.: 1 

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. 

SMPř., Kancelář 
primátora; Kulturní a 

informační služby 
města Přerova, p.o. 

každoročně 
800–1200 

tis. Kč 
každoročně 

MI3.3_4.: 5000 
MI3.3.4_1.: 3 

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. 

SMPř., Kancelář 
primátora; Kulturní a 

informační služby 
města Přerova, p.o. 

každoročně 
100–200 tis. 

Kč 
každoročně 

MI3.3.4_1.: 2 
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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 
250 tis. Kč 

(každoročně
) 

MI3.3.4_1.: 1 

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 20172018  75 tis. Kč MI3.3.4_1.: min. 2 

Opatření 3.3.5: Efektivní a otevřená veřejná správa 

Projednávání 
projektů/záměrů s 
veřejností, komunikace s 
veřejností 
 

"Vztah mezi veřejnou správou a veřejností je upevňován různými druhy 
projednání:  
 Z očí do očí , projednání návrhu rozpočtu  

"MMPr 
Kancelář primátora 

Odbor ROZ 
Odbor ekonomiky" 

každoročně  
MI3.3.5_2.: cca 4 veřejná 
projednání ročně 

Územní studii veřejných 
prostranství na řešení 
stávajících center místních 
částí 

Podrobné studie veřejných prostranství center místních částí, dřívějších obcí, 
budou vodítkem pro jejich budoucí polohově koordinovanou obnovu, i když 
by byla realizována po částech. Územní studie jako územně plánovací podklad 
bude muset být brána v potaz všemi aktéry v území. Zahrnuje veřejná 
prostranství center místních částí. 

MMPr, odbor ROZ 2017 300 tis. Kč MI3.3.5_9.:1 

Územní studie krajiny 
(ORP) 

Územní studie krajiny (ÚSK) bude odborný komplexní dokument umožňující 
koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny zejména v nezastavěném 
území s využitím koordinační úlohy územního plánování. Nezastavěné území 
tvoří většinu rozlohy ORP Přerov. Účelem je vytvořit základní podklad pro 
plánovací a rozhodovací činnost v krajině bez ohledu na to, který orgán je k 
rozhodování příslušný. Základem řešení je vytvoření podkladu pro stanovení 
koncepce uspořádání krajiny v územních plánech. 

MMPr, odbor ROZ 20172018 7 mil. Kč MI3.3.5_9.:1 

Poznámka:  
SMPř. – Statutární město Přerov  
PD/ST – Projektová dokumentace či Studie 
 
MMPr – Magistrát města 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 


