
Pořadové číslo:  33/2 

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 9.11.2017 

Návrh pro 33. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 20. 11. 

2017 

Zpravodaj:  Ing. Petr Hermély, předseda Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

Navrhovatel:  Výbor  pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

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

 

Název návrhu: 

Plán udržitelné mobility města Přerova - Akční plán pro období 2017 - 2022 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje Akční plán pro období 2017 - 2022 naplňující Plán udržitelné mobility města Přerova. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu (VPRID) 

VPRID usnesením č. VPRID/40/07/2017 ze dne 09.10.2017 doporučil ZM schválit Akční plán pro 

období 2017-2022 dle přílohy. 

 

Důvodová zpráva: 

Dne 21.08.2017 Zastupitelstvo městě Přerova schválilo usnesením č. 876/30/5/2017 Plán udržitelné 

mobility města Přerova.  

  

Akční plán byl sestaven Výborem pro plán, rozvoj, investice a dopravu ze zásobníku projektů 

doporučených k realizaci Plánem udržitelné mobility města Přerova (SUMP). Jedná se jen o výběr. 

Zásobník vychází z podkladních analýz, průzkumů i z požadavků občanů zapojených do zpracování 

SUMP. 

VPRID vybral projekty do roku 2022. Do plánu byly zařazeny akce, které by mohly být podpořeny 

dotacemi, rovněž bylo zařazeno spolufinancování města na velkých dopravních stavbách, jež budou v 

příštích letech zahajovány, a také byly doplněny akce, u nichž se rozhodlo o zahájení projektové 

přípravy. Akční plán doplňují aktivity s nižší finanční náročností, jako např. doplnění a úpravy 

přechodů pro chodce, úpravy dopravního značení, neinvestiční cykloopatření ve smyslu doplňování 



průjezdů cyklistů v jednosměrkách, společné stezky pro chodce a cyklisty ve vybraných lokalitách aj.  

   

Výběr akcí z akčního plánu SUMP k realizaci v r. 2018 

   Odhad nákladů  

(tis. Kč) 

Krytí Poznámka 

Rekonstrukce chodníků 

na tř. 17.listopadu a část 

ul. Dvořákova 

5 798 kryto rozpočtem  

r. 2017 

usnesení ZM č. 

3159/77/6/2017 ze dne 

21.09.2017 o schválení 

výběrového řízení na 

veřejnou zakázku 

MÚK I/55 Předmostí 

(spolufinancování) 

7 200,0  kryto rozpočtem  

r. 2017 

usnesení ZM č. 

937/32/6/2017 ze dne 

24.10.2017 o schválení 

účasti města v 

centralizovaném zadání 

veřejné zakázky 

Autobusová zastávka 

Palackého 

1 000 bude kryto rozpočtem v 

průběhu r. 2018 

 

Telematické systémy pro 

veřejné parkovací plochy 

města Přerova  

10 000 bude kryto rozpočtem v 

průběhu r. 2018 

usnesení RM č. 

2287/61/5/2017 ze dne 

11.01.2017 o zadání 

zpracování dokumentace  

Úprava silnice I/47 v 

místě napojení EMOS 

I/47 (převedení cyklistů z 

cyklostezky Žebračka u 

EMOSU přes I/47 do 

myší díry)  

2 400 bude kryto rozpočtem v 

průběhu r. 2018 

usnesení RM č. 

2647/68/6/2017 ze dne 

27.04.2017 o zadání 

zpracování projektové 

dokumentace 

Nabíjecí stanice ČEZ 

nám. Přerovského 

povstání 

0 - realizuje společnost 

ČEZ, podíl města 0 Kč 

Úhrn předpokládaných 

nákladů 

26 398     

   

Výběr akcí z akčního plánu SUMP v projektové přípravě, předpoklad realizace v r.2019 

  Odhad nákladů (tis. Kč) 

Cyklostezka v ul. Palackého 

(usnesení RM č.3014/74/5/2017 ze dne 10.08.2017 

o zadání zpracování projektové dokumentace) 

12 786 

Parkoviště Čapka Drahlovského 20 700 

Přerov - průtah centrem (průpich) - spolupodíl na 

stavbě 

22 200 

Chodník Pod Valy, Kozlovská vč. doplnění 

přechodu a přejezdu pro cyklisty 

4 000 

Rekonstrukce chodníku Seifertova (společná 

stezka pro chodce a cyklisty Seifertova) 

2 500 

  

  

  

Mimo realizaci akcí je třeba zahájit projektovou přípravu akcí realizovaných v dalších letech. Je 

navrhována příprava: 
- okružní křižovatky Šířava x Čechova, 

- zkrácení přechodu a doplnění přechodů na ul. Kozlovské (u supermarketu Albert, u křižovatky 

Kozlovská x Šrobárova x Pod Valy) 

  



  

  

Na počátku je nutné Akční plán nastavit. Plán má být východiskem pro přípravu nových projektů. 

Pokud v průběhu plánovacího období vyvstane potřeba realizace jiné aktivity, do Akčního plánu 2017-

2022 nezařazené, lze tuto aktivitu také realizovat. Důležitým faktem je, že vychází z návrhů SUMP, 

naplňuje opatření SUMP. Absence v Akčním plánu nemůže být důvodem nezahájení přípravy a 

nerealizace, pokud je akce v souladu s plánem mobility a nikoli proti němu. V rámci evaluace jsou 

vyhodnoceny i aktivity realizované nad rámec schváleného Akčního plánu, celkově naplňující SUMP. 

  

  

Akční plán je živý dokument a je ovlivňován mnoha vlivy. Nelze v něm spatřovat 100%tní závaznost 

pro město. Plnění akčního plánu bude záviset na momentální připravenosti akcí, na prioritách města, 

na dotacích, na termínu zahájení staveb realizovaných krajem a ŘSD apod.  

  

  

Příloha - Akční plán na období 2017-2022 (schválený VPRID dne 09.10.2017, usnesením 

č. VPRID/40/07/2017)  

  

Pozn.: u položky A2 - cyklostezka v ul. Palackého a propojení cyklostezek na ul. Velká Dlážka došlo 

v průběhu schvalování PD ke změně předpokládaných nákladů na realizaci na cca 12,8 mil. Kč vč. 

DPH.  

 

 


