
  Příloha č. 2 předlohy ZM 

Název Projektu 
následného využití 
revitalizovaného 
území 

 
                       Revitalizace území v ulici Velké Novosady 

Definice záměru 
(zeleň, občanská 
vybavenost apod.) 

 
                         Zeleň s doplněním městského mobiliáře  

Popis záměru 
(zdůvodnění 
potřebnosti projektu, 
cíle projektu a 
očekávané výsledky, 
nositel projektu, 
cílové skupiny, rizika 
projektu)  
– max. 2000 znaků  

 
Dům čp. 1573 na stavební  pl. č. 740/2 k.ú. Přerov je postaven v ulici 
Velké Novosady č.o.13. Jedná se o ubytovnu hotelového typu. V 1 PP je 
řešeno technické zázemí domu. V přízemí je vrátnice, kanceláře, chodba, 
sociální zázemí a sklady. Od 2NP do 9 NP jsou ubytovací pokoje. Na 
každém patře jsou čtyři pokoje dvoulůžkové a čtyři pokoje čtyřlůžkové. V 
pokojích je kuchyňka, sociální zázemí - WC + sprcha, vestavěná skříň a 
jeden nebo dva pokoje. Podle počtu pokojů je v budově 32 jednotek 2+kk, 
32 jednotek 1+kk a dva byty 2+1. Objekt je užíván od roku 1968. Na 
objektu byla provedena výměna původních dřevěných oken za plastová, 
jinak je prováděna údržba jen nejnutnějších a havarijních prvků. 
Předmětem záměru je  revitalizace plochy p. č. 739/2 a 740/2, v k.ú. 
Přerov o výměře cca 1150,0 m2, která vznikne po demolici bytového  
domu č.p.1573 a spočívá v provedení přípravných prací pro revitalizaci 
plochy v prostoru ulice Velké Novosady, jako jsou terénní úpravy, rytí, 
orba nebo zapravování kompostu či hnoje která by měla být provedena na 
podzim před rokem výsevu travním semenem. Vlastní výsev travním 
semenem by byl proveden až na jaře následujícího roku do zeminy v 
mocnosti cca 100 mm. V zelené ploše při chodníku podél ulice Velké 
Novosady předpokládáme umístit parkové lavičky a odpadkové koše. 
   

Časový harmonogram 
prací  
(následujících po 
demolici) 

2019 -2020 demolice bytového domu 
2019 - vypracování projektu revitalizace území 
2020 – realizace revitalizace 
  

Ekonomická bilance 
(týká se pouze 
Projektu následného 
využití) 

 
 

Celkové odhadované náklady (Kč) 800 000,0 

Vlastní zdroje žadatele 800 000,0 

Jiné zdroje (uveďte jaké) - 

  

 

 

Projednáno radou/zastupitelstvem obce dne  

Podpis statutárního zástupce obce  
 
 
 
 
 
 
 
Dne …………………………………………….. 

Razítko obce 

 


