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Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova 

na období 20142020 

Plán byl schválen ZM dne 13.04.2015 usnesením č. 1085/7/2015 

Aktualizace a opravy textu: 

1) doplnění monitorovacích indikátorů: 

� opatření 1.1.2: Poskytování informačních a poradenských služeb pro rozvoj podnikání, podpora 

partnerství a rozvoj spolupráce, podpora podnikatelských záměrů 

� MI 1.1.2_6.: Počet účastníků zapojených do projektu 

� MI 1.1.2_7.: Počet účastníků se získanou kvalifikací po absolvování projektu  

� opatření 2.1.4: Podpora bezmotorové dopravy 

� MI2.1.4_11.: Počet nově zřízených přechodů pro chodce, přejezdů pro cyklisty, případně 

sdružených přechodů s přejezdy pro cyklisty 

� opatření 2.2.3: Zlepšování systému nakládání s odpady 

� MI2.2.3_7.:  počet vybudovaných lokalit s podzemními kontejnery 

�  opatření 3.1.3: Podpora zaměstnanosti a tvorby nových pracovních míst se zaměřením na 

rizikové skupiny na trhu práce 

� MI 3.1.3_5.: Počet účastníků zapojených do projektu 

� MI 3.1.3_6.: Počet účastníků se získanou kvalifikací po absolvování kurzu 

� Opatření 3.2.1: Rozšíření kapacity, zvyšování kvality a dostupnosti sociálních služeb vedoucí k 

sociální inkluzi 

� MI 3.2.1_15.: Počet účastníků zapojených do projektu 

 

2) opravy názvů organizací  

 str. 50 starý název Centrum setkávání, o.s., nahradit  Spolusetkávání Přerov, z.ú. (od r. 2016, 

Zkratka z.ú. znamená zapsaný ústav). 

 str. 51 starý název SPMP ČR Přerov  nahradit SPMP ČR pobočný spolek Přerov. 

  

3) aktualizace Zásobníku projektových záměrů (tab. č. 163,  v kapitole 12.5 Zásobník 

projektových záměrů a Zásobník podnětů) 

Ze zásobníku projektových záměrů budou vypuštěny aktivity, které byly splněny nebo se  

dokončují a jejich realizace nebude v dalších letech pokračovat: 

 Vyhledávací studie lokalit brownfields na území města Přerova, 

 Prezentace archeologických nálezů v Přerově Na Marku, 

 Restaurování výmalby místnosti 2.15 na zámku, 

 Naučná stezka „Po stopách války 1866 na Přerovsku“, 

 Rozšíření ul. Palackého, 

 Rekonstrukce místních komunikací (realizovány opravy a rekonstrukce: Čekyně, ul. Na 

Podlesí; ul. Hanácká a Kovářská v Popovicích; za ulicí Žižkovou, Přerov; ul. Ke Tmeni, Újezdec; 

veřejná prostranství Jižní čtvrť I., 2.etapa; ul. U Zbrojnice, Dluhonice) 

 Parkovací zařízení pro cyklisty v přednádražním prostoru, 

 Lávka přes Bečvu U Tenisu, 
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 Stavební úpravy ul. Kabelíkova, 

 Rozšíření parkovišť na Jižní čtvrti I, 

 Realizace cyklostezek (realizovány opravy a rekonstrukce: sdružená cyklistická stezka a 

chodník Přerov – Laguna; Cyklostezka Přerov – nábřeží Protifašistických bojovníků), 

 Rekonstrukce chodníků (realizovány opravy a rekonstrukce: ul. Mervartova; Denisova; Na 

Hrázi; Partyzánská; R. Stokláskové; ŽelatovskáAlšova; Vinary, ul. Vinařská; Dluhonice, ul. U 

Hřiště; Lýsky, ul. U Silnice; Předmostí, ul. Tylova; Penčice, ul. Tršická), 

 1P/04 – ochranná stěna mezi mosty, 

 1L/08 – ochranná stěna mezi mosty, 

 Přerov – výstavba levobřežního a pravobřežního sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic, 

 ZŠ U tenisu – energetické opatření, 

 ZŠ Svisle – energetické opatření, 

 Energetická opatření budovy MŠ Pod Skalkou č. p.13, Přerov II – Předmostí, 

 ZŠ Za mlýnem – energetická opatření, 

 Městský dům – energetická opatření 

 Sběrný dvůr odpadů, ul. Želátovská Přerov 

 Kompostárna Přerov – Žeravice 

 Zavedení systému sběru a zpracování biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) 

 Rozšíření skládky TKO Žeravice II. – 2. etapa 

 Rekonstrukce Domova Alfreda Skeneho – etapa „Obnova zámeckého parku“ 

 Výstavba tělocvičny v areálu Střední průmyslové školy, Přerov, Havlíčkova 2 

 Provozování půjčovny kompenzačních pomůcek 

 Bezplatné celoroční užívání nebytových prostor InfoCentra v Přerově 

 Zpřístupnění přerovských památek zrakově postiženým 

 Reliéfní plánky pro osoby se zrakovým postižením 

 Vybudování magnetické rezonance v nemocnici Přerov 

 Digitalizace operačních sálů 

 Regenerace a revitalizace bytového domu nám. Fr. Rasche 7, Přerov (IPRM) 

 Úprava prostoru kolem kašny u restaurace Haná 

 Úprava prostoru před pasáží, ul. Palackého v Přerově 

 Regenerace panelového sídliště Předmostí  10. etapa (Tyršova, Teličkova) 

 Vybudování sociálního zařízení pro veřejnost, Smetanova 7 

 Rákosníčkovo hřiště 

 

 


