
Pořadové číslo:  30/5 

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 14.8.2017 

Návrh pro 30. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 21. 8. 2017 

Zpravodaj:  Ing. arch. Jan Horký, člen Rady města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Pavel Gala, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Plán udržitelné mobility města Přerova  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje Plán udržitelné mobility města Přerova, 

 

2 schvaluje Akční plán Plánu udržitelné mobility. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

dne 13.07.2017 usnesením č. 2936/73/5/2017  

1. podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit Plán udržitelné mobility města Přerova, 

 

2. podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit Akční plán Plánu udržitelné mobility, 

 

3. nepřijala návrh usnesení podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit koncept parkovací 

politiky navržené v Plánu udržitelné mobility, 

 

4. uložila Odboru ekonomiky zahrnout do návrhu rozpočtu r. 2018 finanční prostředky ve výši 

20,9 mil. Kč a odborům ROZ, MAJ a PRI zahrnout akce včetně finančních prostředků dle Akčního 

plánu do podkladů pro rozpočtový výhled, a to pod podmínkou schválení Akčního plánu 

Zastupitelstvem města Přerova. 

 

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

Dne 12.06.2017 vzal výbor usnesením č. VPRID/37/09/2017 na vědomí návrhovou část Plánu 

udržitelné mobility města Přerova. Následně dne 09.08.2017 výbor projednal Akční plán, přičemž 

1. nepřijal usnesení: VPRID doporučuje ZM schválit Plán udržitelné městské mobility města 

Přerova 



2. nepřijal usnesení: VPRID doporučuje ZM schválit Akční plán pro období 2017-2022 

3. přijal usnesení: VPRID doporučuje ZM schválit akce k realizaci v r. 2018 z Akčního plánu s 

tím, že stavba „Chodník u Evangelického kostela + parkoviště“ bude do něj zařazena pod podmínkou 

příslibu získání dotace ve výši min. 60% celkových nákladů. V opačném případě uložit RM navrhnout 

jiné projekty do Akčního plánu se stejným minimálním podílem dotace. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Shrnutí zpracování plánu: 

 06/2016podpis smlouvy o dílo na zpracování plánu uzavřená mezi městem a společností 

ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, z.ú. (ve spolupráci se společností UDIMO, spol. 

s r.o.), uzavřená dne 01.06.2016 

 06 - 11/2016 zpracování analytické části, průzkumy, sběr podkladů, 

 01/2017 - veřejné projednání analytické části plánu (vč. pozvání všech členů ZM), 

 12/2016-06/2017 - zpracování možných vývojových scénářů  

 04/2017 - schválení zklidňujícího scénáře plánu udržitelné mobility města Přerova do roku 2035 

 04 - 06/2017 - rozpracování zklidňujícího scénáře vývoje dopravy do návrhové části a akčního 

plánu 

 06/2017 - veřejné projednání návrhové části plánu vč. návrhu akčního plánu (vč. pozvání všech 

členů ZM) 

 06-07/2017 - zjišťovací řízení k vlivům koncepce na životní prostředí 

 07-08/2017 - schválení plánu v orgánech města 

 07/2017 - ukončení dotace na projekt "zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné dopravě a 

přípravě plánu mobility města Přerova". 

 08-09/2017 - vyúčtování dotace 

  

  

Zpracovaný plán sestává z: 

1) části analytické - v rámci analytické části Plánu udržitelné mobility města Přerova byly 

realizovány a zpracovány: 

 sociodemografický profil města, socioekonomický profil města,  

 dopravní průzkumy - směrový průzkum byl proveden za účelem získání údajů o tranzitní a 

vnější dopravě; křižovatkový dopravní průzkum byl proveden na vybraných křižovatkách  

 dva sociologické průzkumy - průzkum veřejnosti v oblasti dopravy a městské mobility a 

dopravně-sociologický průzkum domácností,  

 pocitová mapa - shrnující vlastní vnímání dopravy a problémů s ní spojených ve městě širokou 

veřejností  

 zhodnocení jednotlivých módů dopravy - v rámci individuální automobilové dopravy byl 

hodnocen stav silniční sítě, výkonnosti skeletu, intenzit dopravy, organizace dopravy i 

nehodovost; samostatně hodnocenou je kapitola parkování, kde je posouzena nabídka 

parkování s poptávkou; zhodnocení veřejné hromadné dopravy, pěší, cyklistické i nákladní 

dopravy. 

Analytická část je zakončena prognózami a posouzení vývoje počtu obyvatel a migrace, stupně 

automobilizace, mobility obyvatel, spotřeby ropy a vyhodnocením vlivu na životní prostředí. 

  

2) části návrhové vč. akčního plánu - návrhová část popisuje možné a žádoucí zásahy, které by se 

měly na řešeném území realizovat. Reaguje na silné a slabé stránky města identifikované ve SWOT 

analýze. Na základě stanovených strategických cílů byly následně definovány specifické cíle, kterých 

by mělo být v rámci daného strategického cíle v horizontu plánu mobility dosaženo. Následně byla 

definována konkrétní opatření, která povedou k naplnění strategických/specifických cílů. Návrhová 

část vyjadřuje základní představu pro systematický rozvoj a směřování oblasti mobility města ve všech 



dopravních módech do roku 2030.  

  

  

Zapojení veřejnosti do plánovacího procesu: 

V rámci analytické části byla zapojena široká veřejnost v rámci sociologických průzkumů a při 

vytváření pocitových map. Odborná veřejnost - odborné pracovní skupiny, jejichž členy byli klíčoví 

aktéři a subjekty v regionu, se podílely na verifikaci analytické části vč. SWOT analýzy a spolutvořily 

strategické cíle/opatření. Veřejná projednání konaná dne 25.01.2017 a 05.06.2017 pro veřejnost a 

všechny členy Zastupitelstva města měla za cíl seznámit s plánem a poskytnout prostor pro 

připomínky k analytické i návrhové části. 

  

Schválením zklidňujícího scénáře vývoje dopravy Zastupitelstvem města byl určen směr 

dopracování dokumentu. Je kladen velký důraz na pěší dopravu a zajištění bezpečného přecházení, 

jsou preferována rychlá spojení cyklistické dopravy, jsou budována cyklistická a pěší spojení místních 

částí a okolních obcí. Dalšími kroky ke zklidnění dopravy je zavedení zón 30 v rezidentních oblastech. 

Po dokončení hlavních dopravních staveb realizovaných ŘSD ČR, a.s., a Olomouckým krajem, lze 

přistoupit k radikálnějším opatřením jako je uzavírání ul. Pod Valy, Šířava (se zachováním průjezdu 

autobusů) a vytváření nemotorových ulic. Cílem je vytvořit kvalitní prostředí pro život. 

  

Předložený dokument je kompletně zpracován, připomínkován zadavatelem a je předložen orgánům 

města ke schválení. V současnosti probíhá korektura dokumentu a grafické úpravy. Na základě 

smlouvy o dílo zaslal zpracovatel plán ke zjišťovacímu řízení k posouzení vlivů plánu udržitelné 

mobility na životní prostředí. Závěr zjišťovacího řízení bude přiložen k dokumentu, případná 

doporučení budou do plánu zapracována. 

  

  

Akční plán je rámec navrhovaných aktivit s horizontem realizace do roku 2022. Na rok 2018 je z akcí 

projekčně připravovaných Odborem řízení projektů a investic a z akcí doposud nepřipravovaných 

vybrány:  

   

Návrh aktivit k realizaci v roce 2018 Náklady v mil. Kč 

I/47 úprava převedení cyklistů (převedení cyklistů 

z cyklostezky Žebračka u Emosu přes I/47 do 

Myší díry) 

2,3 

Chodník u Evangelického kostela + parkoviště 18,0 

Okružní křižovatka Šířava x Čechova 0,2 

Koordinátor mobility 0,4 

Nabíjecí stanice ČEZ nám. Přerovského povstání 0,0 

Memorandum koridoru železnice Brno 0,0 

Memorandum podpory VRT 0,0 

CELKEM 20,9 mil. Kč 

  

Výběr akcí k realizaci se bude odvíjet od jejich připravenosti. Dalšími akcemi připravovanými 

k realizaci je sdružená stezka Seifertova (tj. výměna povrchu chodníku a doplnění dopravního značení 

k umožnění vjezdu cyklistů), 

  

Návrhová část plánu byla dne 12.06.2017 projednána Výborem pro plán, rozvoj, investice a dopravu, 

který ji vzal na vědomí. Akční plán výbor projednal dne 09.08.2017. 

  

  

Příloha: kompletní dokument Plán udržitelné mobility vč. Akčního plánu a manažerského shrnutí (vše 

na CD)  

 

 


