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CO JE TO PLÁN UDRŽITELNÉ MOBILITY? 

 Strategický dokument, který: 
 řeší všechny druhy dopravy 
 preferuje udržitelné formy dopravy 
 popisuje problémy v dopravě 
 navrhuje, jak tyto problémy řešit 

 

 Je dokumentem, jehož cílem je vytvořit podmínky pro uspokojení potřeb mobility lidí 
i podniků ve městě a jeho okolí, podporovat udržitelné formy dopravy a přispět ke zlepšení 
kvality života občanů města. 

 Jeho existence je podmínkou pro čerpání dotací z EU v programovém období 2014 – 2020 pro 
města nad 50 tisíc obyvatel. Zastupitelstvo města Přerova uložit Radě města zpracovat Plán 
udržitelné mobility svým usnesením 126/6/2/2015 ze dne 11.5.2015. 

 

KDO SE NA ZPRACOVÁNÍ PLÁNU PODÍLÍ 

ZPRACOVATEL - ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, z.ú.; UDIMO, spol. s r.o. 

VÝROBNÍ VÝBOR - pro účely tvorby a zpracování plánu mobility je zřízen tzv. Výrobní výbor (10 členů). 
Členy výrobního výboru jsou zástupci zadavatele, tedy Statutárního města Přerov, kteří mají 
v kompetenci řídit tento projekt ze strany města. 

ODBORNÉ PRACOVNÍ SKUPINY - vzhledem obsahu a zaměření plánu mobility na všechny dopravní módy 
byly za účelem odborné diskuze vytvořeny 4 pracovní skupiny, které jsou tvořeny tzv. stakeholdery, 
tj. nositeli informací, kteří mají pro zpracování Plánu mobility zásadní charakter. Pracovní skupiny 
jsou stanoveny tematicky dle zaměření dopravních módů – veřejná hromadná doprava, individuální 
automobilová doprava a statická doprava, cyklistická a pěší doprava, nákladní doprava a logistika. 

OSTATNÍ AKTÉŘI - kromě Výrobního výboru a odborných pracovních skupin participují na tvorbě Plánu 
mobility také: političtí představitelé města, zástupci městských organizací, zástupci podniků 
a neziskových organizací, občané Přerova. 
 

REALIZACE PLÁNU JE ROZDĚLENA DO DVOU ZÁKLADNÍCH ČÁSTÍ 

1) Analytická část (2016) 
Účelem byla analýza veškerých informací o současném stavu a možnostech rozvoje všech 
dopravních  
systémů včetně přepravních vztahů ve městě. Součástí byly také rozsáhlé dopravní průzkumy 
jako např. směrový dopravní průzkum (10 stanovišť), křižovatkový dopravní průzkum (14 
stanovišť). Rovněž byli zapojeni občané města v rámci průzkumu veřejnosti (430 respondentů), 
průzkum domácnosti (2089 domácností/4300 obyvatel), pocitová mapa (362 osob/1755 
záznamů). Analytická část byla také projednána na veřejném projednání dne 25.01.2017 
vč. připomínkování občany a odbornými pracovními skupinami. 
Analytická část je dostupná online: http://mobilita-prerov.eu/dokumenty/ 

2) Návrhová část (2017) 
Cílem této části je zpracovat návrh rozvoje dopravy ve městě na základě provedených analýz. 
Součástí je také návrh řešení identifikovaných problémů a zpracování dopravních prognóz do 
roku 2030, finanční plán, akční plán zahrnující seznam projektů a aktivit k budoucí realizaci. 
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VYBRANÁ ZJIŠTĚNÍ Z ANALÝZY MĚSTA 

 

Nižší stupeň automobilizace oproti 
průměru ČR – 344 osobních 
automobilů/1000 obyvatel.  

Trvalý pokles počtu obyvatel – prognózován 
další pokles do roku 2030 o cca 4 000 
osob, obyvatelstvo stárne – v roce 2030  
odhadováno 12 % dětí do 15 let a 25 % 
seniorů nad 65 let => nutno reagovat na 
specifickou poptávku po dopravě. 

 
Kvalitní systém sběrných komunikací. 

 

Lokality, kde občané vnímají největší 
problémy v dopravě: Předmostí, kolem 
žel. nádraží, ul. Komenského, ul. Velká 
Dlážka, ul. Husova, ul. Palackého. 

 

Vyhrazená stání pro návštěvníky centra a 
fungující Park and Ride s kapacitou 97 
míst.  

Nedokončená D1 a vysoký podíl tranzitní 
dopravy v intravilánu města, dopravní 
kolony. 

 

Ekologie provozu MHD (60 % CNG) a 
nízkopodlažnost vozidel (80 % vozidel 
nízkopodlažních).  

Velký podíl nelegálních parkovacích stání 
a nedostatečné kapacity parkování 
rezidentů. 

 

Docházková vzdálenost do 400 m na 
zastávku MHD pokrývá téměř celé město.  

Mírně klesající počet přepravených osob 
v MHD.  

 
Zavedení rychlého spojení do Brna. 

 

Neexistence upřednostnění vozidel v 
dopravním proudu a nedostatky v 
bezbariérovosti i opravených zastávek. 

 

Budování základního skeletu cyklistické 
infrastruktury v přidruženém prostoru 
koncepčně více než 10 let  

Nevyhovující podmínky pro cyklisty 
podél Bečvy, na ulici Husova a v okrajových 
částech města 

 

Vysoké intenzity cyklistické dopravy v 
porovnání s ostatními městy  

Nebezpečné cesty do školy, chybějící 
chodníky, nevyhovující přechody a místa 
pro přecházení, nedostatečné fyzické 
zábrany proti parkování před přechody a 
místy pro přecházení. 

 

Rozsáhlá síť vyhovujících chodníků a 
zřízená pěší zóna v centru  

8 z 10 světelných signalizačních zařízení 
za hranou životnosti 

 

Světelná signalizačních zařízen (SSZ) na 
strategických křižovatkách a dynamické 
řízení či koordinace SSZ  

Nemožnost preference MHD a IZS. 
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SCÉNÁŘE PRO BUDOUCNOST MĚSTA 

 
Cílem všech scénářů je zajistit možnost obyvatel disponovat vlastním vozem, ale ve velké míře 
motivovat k využívání udržitelné druhy dopravy. Zvýšení bezpečnosti pěších je nutností. Všechny 
scénáře obsahují legalizaci parkovacích míst a více či méně i výstavbu nových parkovacích míst pro 
rezidenty. Přijatelná docházková vzdálenost pro stání na komunikacích je 300 m, pro dostupnost 
centra města 600 m (Park and Go). Za 20 let bude nutné připojit cca 2 - 4 tis. vozidel na nabíjecí 
stanice. Proto je vhodné realizovat nová stání v parkovacích domech s možností nabíjení. Postupná 
výstavba nabíjecí sítě podél komunikací bude také nezbytností pro pokrytí potřeby 
elektromobilů/elektroskůtrů. 

POPIS JEDNOTLIVÝCH SCÉNÁŘŮ 

NULOVÝ SCÉNÁŘ  
Navrhuje (předpokládá) zvýšení dopravy na Velké Dlážce z 16 tis. vozidel na 20 tis. vozidel za 24 
hodin, na 17. listopadu z 15 tis. vozidel na 19 tis. vozidel a na Pod Valy z 9 tis. vozidel na 11 tis. 
vozidel, jinde obdobně. Nákup vozidel a změna chování lidí vedou k nárůstu automobilové dopravy 
ve městě se všemi negativy zvýšení hluku. Trend zvyšování dopravních zátěží pokračuje. Zvýšení emisí 
je eliminováno zavedením inovací automobilů. Přechody pro chodce jsou redukovány, aby nebrzdili 
průjezd vozidel. Tento scénář bude naplněn při pokračování ve stávajícím plánování dopravy. Je 
navržen jako srovnávací pro ostatní scénáře. 

VARIANTA I - SCÉNÁŘ ZAKONZERVOVÁNÍ 
Tento scénář zakonzervování stávajícího stavu dává přednost zlepšení podmínek pro pěší a MHD. Je 
realizováno snížení tarifu MAD off peak (mimo špičku) z 10 Kč na 4 Kč, což zvýší náklady MAD o cca 
2 mil. Kč/rok. Jsou realizována opatření zpoplatnění parkování a subvence dlouhodobého jízdného 
pro snížení dopadů zvýšení stupně automobilizace. Jsou realizovány úpravy sítě místních komunikací 
pro zakázání průjezdu tranzitujících vozidel vnitrobloky. Pěší doprava je hájena. Cyklistická doprava se 
nijak zvláště nerozvíjí. 

VARIANTA II - NEMOTOROVÝ SCÉNÁŘ  
navrhuje snížení dotací na VHD z 26 na 23 mil. Kč/rok. Snížení objemů nabídky MAD o 14% 
a urychlení výstavby cyklistické infrastruktury vč. předností cyklistů na cyklistických přejezdech 
a budování rychlého spojení i mimo vnitřní město. Jsou podporovány také bezpečné přechody pro 
chodce a zóny 30. 
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VARIANTA III - ZKLIDŇUJÍCÍ SCÉNÁŘ 
dává přednost uzavírání části ZÁKOS (základní komunikační síť; např. Pod Valy, Šířava aj.) 
a nemotorovým ulicím. Jsou preferována rychlá spojení cyklistické dopravy. Kapacita sběrných 
komunikací pro vozidla je redukována o 20%. Je kladen velký důraz na pěší dopravu a zajištění 
bezpečného přecházení. Pěší a cyklistická doprava jsou více podporovány před automobilovou 
dopravou. Jsou budována cyklistická a pěší spojení místních částí a okolních obcí. 

VARIANTA IV - SCÉNÁŘ VEŘEJNÉ DOPRAVY  
podporuje zejména veřejnou hromadnou dopravu. Čtvrtletní jízdné je zlevněno pod 400 Kč/3 měsíce. 
Je realizováno off peak1  jednotlivé jízdné snížené na 4 Kč. Jsou zavedeny R-placené zóny2 pro osobní 
vozidla v objemu 3000 míst. Součástí R-karty je předplacená jízdenka na MAD pro druhého člena 
rodiny při koupi jedné předplacené jízdenky v rodině. Počet předplacených jízdenek se zvyšuje o 1000 
až 2000 kusů. Krytí prokazatelné ztráty se zvyšuje o 7 mil., z toho 3 mil. jsou kryty z výnosu 
parkovacího systému. Nabídka spojů je doplněna a rozšířena. 

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ K JEDNOTLIVÝM SCÉNÁŘŮM 
Orientační hlasování proběhlo na společném představení pro zastupitele, členy VPRID a členy 
hospodářského výboru. Další ověření postojů proběhlo na jednání se zástupci politických stran a to 
s obdobným výsledkem. 

Určitě ANO Spíše ANO Spíše NE Určitě NE
Nulový 0 0 3 10

Zakonzervování 4 1 7 2

Nemotorový 2 3 2 1

Zklidňující 8 2 3 1

Veřejné dopravy 2 9 1 3

Počet hlasů
Scénář

 

Problematika rezidentního parkování  
Současný stav v oblasti parkování je charakterizován nedostatkem parkovacích míst a velkým 
množstvím nelegálních stání na komunikacích v objemu 3300 vozidel denně. Průměrný stupeň 
automobilizace je 383 vozidel / 1000 obyvatel ve městě. Průměrný stupeň automobilizace 
ve vysokopodlažní zástavbě je cca 268 vozidel/ 1000 obyvatel.  
Vzhledem k trendům vývoje počtu vozidel rezidentů ve městě, kdy počet vozidel stoupá a počet 
obyvatel klesá, je třeba diskutovat o počtu parkovišť ve městě i o omezování vlastnictví osobního 
vozidla.  
Tabulka 1 Počty vozidel rezidentů ve městě dle prognózy počtu obyvatel a stupně automobilizace 

obyvatel / automobilizace 383 450 500 550 
44000 16852 19800 22000 24200 
42000 16086 18900 21000 23100 
39000 14937 17550 19500 21450 
35000 13405 15750 17500 19250 
30000 11490 13500 15000 16500 

 
                                                           
1 Off peak jízdné - snížené jednotlivé jízdné mimo špičku 
2 R zóna - regulovaná zóna vyhrazená pro rezidenty, zpravidla je stání povoleno držitelům karet vydaných 
městem 
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Nabídka míst může být realizována v rámci obměny bytového fondu nebo přistavěním stání 
ke stávajícímu bytovému fondu tak, aby byly co možná nejvíce pokryty nároky obyvatel či stanovením 
cíle nízkého stupně automobilizace v určitých lokalitách. 
Výstavba 4,5 tis. nových parkovacích míst na terénu by stála 112 - 180 mil. Kč. V parkovacích 
objektech je realizační cena 10x vyšší. 
Za 20 let bude nutné připojit cca 2 - 4 tis. vozidel na nabíjecí stanice. 
Přijatelná docházková vzdálenost pro stání na komunikacích je 300 m, pro dostupnost centra města 
600 m (Park and Go). 

 

ŘEŠENÍ PARKOVÁNÍ Z HLEDISKA ZPOPLATNĚNÍ STÁNÍ NA KOMUNIKACÍCH 

a) Bez zavedení rezidentních zón (rezidentní zóna je zpoplatněná zóna s parkováním povoleným 
parkovací kartou vydanou městem). Tlak na změnu dopravního chování je dán kapacitou. 

b) Postupné snižování volné kapacity ve prospěch zpoplatněných vyhrazených stání a R – lokalit. 
Tlak na změnu dopravního chování cenou a kapacitou. 

c) Plošné zavedení rezidentních zón a tvorba nabídky pro rezidenty, návštěvníky a zaměstnance. 
Tlak na změnu dopravního chování je dán cenou. 
 
 

ŘEŠENÍ PARKOVÁNÍ Z HLEDISKA KAPACITY 
a) Snížení počtu stání na komunikacích o 3300 nelegálních stání fyzickým zamezením stání na 

nich či vymáháním práva. Snížení počtu míst na 200 na 1000 obyvatel ve vysokopodlažní 
zástavbě. 

b) Ponechání stávajícího stavu cca 270 míst na 1000 obyvatel a tolerování nelegálního stání 
v podobě 43% parkování na komunikacích. 

c) Ponechání stávajícího stavu cca 270 míst na 1000 obyvatel, zamezení nelegálního parkování 
stavebními úpravami a legalizace velké části stávajících nelegálních míst jejich vyznačením. 

d) Zajištění výstavby nových parkovacích kapacit vlastněných městem. Zvýšení počtu 
parkovacích míst ke 383 vozidel / 1000 obyvatel. Město je garantem výstavby a parkovací 
politiky. 

e) Zajištění podmínek pro výstavbu parkovacích míst občany bydlícími v lokalitách. Podpora 
města je pouze nastavením formálních pravidel a prostorového vymezení možných ploch. 
Zvýšení počtu parkovacích míst ke 383 vozidel / 1000 obyvatel. Nové kapacity realizuje 
soukromý sektor. 

f) Výstavba nových parkovacích ploch a objektů městem a následný prodej či pronájem 
občanům. Město supluje roli developera v investičně nezajímavém prostředí. Zvýšení počtu 
parkovacích míst ke 383 vozidel / 1000 obyvatel. Nové kapacity realizuje soukromý sektor. 

 

 

Vazba na Plán pro Přerov 2014-2018 
 
 Budeme usilovat o podporu pěší, cyklistické a městské hromadné dopravy – s cílem, aby bylo 

méně automobilů v ulicích města a jejich průjezd byl plynulejší 

 Zavedeme jasnou a dlouhodobou parkovací politiku 


