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Návrh pro 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 9. 12. 2019 

Zpravodaj:  Ing. Petr Měřínský, primátor 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Pavel Gala, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Projekt regenerace sídliště Přerov - Dvořákova 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje program regenerace sídliště Dvořákova. 

 

Důvodová zpráva: 

Na základě pověření v usnesení Rady města Přerova č. 3967/96/5/2018 z 28. června 2018 nechal 

Odbor koncepce a strategického rozvoje MMPr zpracovat studii regenerace veřejných prostranství 

části ulice Dvořákova mezi nemocnicí a Mateřskou školou Dvořákova 23, v obdobném rozsahu jako 

program regenerace panelových sídlišť dle nařízení vlády č. 390/2017 Sb. a jeho přílohy „Zásady pro 

zpracování projektu“. 

Projekt regenerace sídliště Přerov – Dvořákova je koncepčním urbanistickým návrhem na vytvoření 

kultivovaného prostoru, který zlepšuje podmínky pro bydlení a život obyvatel na sídlišti Přerov - 

Dvořákova. Daný prostor je logicky a koncepčně uspořádán a je v něm řešena nevyhovující dopravní 

situace včetně dopravy v klidu. Dále jsou řešeny úpravy veřejných ploch a je navrženo související 

vybavení a mobiliář, včetně veřejného osvětlení. Projekt řeší koncepčně danou lokalitu a bude sloužit 

jako podklad pro další projektové stupně (jednotlivé etapy), které teprve přesně umístí jednotlivé 

prvky a opatření a předurčí následnou podobu realizace veřejného prostoru v této lokalitě. 

Projekt regenerace sídliště obsahuje analytickou část (průzkumy a rozbory) a návrhovou část. Součástí 

analýzy stávajícího stavu je definice problémů, posouzení z hlediska urbanistického a anketa 

(dotazníkové šetření) mezi obyvateli. Návrhová část sestává z textové části (návrh řešení, etapovitost a 

návrh případné změny v Územním plánu města Přerova), grafické části (návrh řešení, postup prací, 

vizualizace možných řešení) a ekonomické části (odhad nákladů, časový postup prací, návrh způsobu 

financování). Koncept návrhu regenerace byl projednán s veřejností na setkání s občany 26.06.2019 

v sále domova pro seniory na Kabelíkově ulici, byly vyhodnoceny připomínky obyvatel sídliště a 



přiměřeně zapracovány do projektu předkládanému orgánům města ke schválení. 

Plochy regenerace sídliště Přerov – Dvořákova jsou rozděleny z hlediska užívání na veřejné prostory a 

poloveřejné prostory. Mezi veřejné prostory je zařazena centrální pěší osa (park) spojnice mezi 

nemocnicí a MŠ, která nabízí místa pro zastavení, pro pobytové aktivity a místa pro setkávání. Dále 

klidové parky mezi bytovými domy, hřiště u točny a další. Před jednotlivými bytovými domy jsou v 

návrhu pomocí živých plotů vymezeny poloveřejné prostory, které budou sloužit především 

obyvatelům přilehlých domů. 

V návrhu regenerace je vymezeno o 90 parkovacích míst více oproti stávajícímu stavu (výhledově lze 

uvažovat o zřízení dalších 20 míst na úkor stávající kvalitní zeleně. Je navržena světelná signalizace 

pro pěší na frekventované ul. Dvořákova. Výjezdy na Dvořákovou jsou řešeny stavební úpravou tak, 

aby bylo zamezeno parkování vozidel v rozhledovém trojúhelníku. Všechny komunikace uvnitř 

řešeného území jsou navrženy jako obytné zóny s převahou pobytové funkce s přímou obsluhou 

staveb. Jsou navržena opatření pro regulaci rychlosti jízdy vozidel a to zejména příčné zpomalovací 

prahy, zúžení komunikace, jednosměrný provoz, přednost zprava, apod. Pro ochranu kvality bydlení je 

do obytné zóny doporučeno zakázat vjezd vozidlům mimo dopravní obsluhy, aby se předešlo 

parkování návštěvníků nemocnice a firmy Meopta. 

Navržené prvky jako dětské hřiště, místo pro zastavení, hřiště u točny jsou vymezeny na základě 

výsledků ankety obyvatel sídliště. Stávající vybavení sídliště (mobiliář, dětská hřiště, osvětlení atp.) je 

již morálně a technicky zastaralé, proto v návrhu projektu je navržen nový mobiliář, nové pěší 

komunikace, včetně míst pro setkávání, dětská hřiště apod., které umožní trávit čas venku a tím zvýší 

kvalitu bydlení obyvatel. V severní části území jsou vytvořeny soustředěné sportovní aktivity pro 

všechny věkové kategorie (U hřiště). 

K ochraně hodnotné zeleně a zelených ploch je navrženo kácení jen v případě dožívajících 

nebezpečných a nevhodných stromů; po zvážení výjimečně pak také tam, kde návrh nabízí výrazný 

přínos a řeší nedostatečnou dopravní situaci a nedostatek parkovacích míst. Je zde ponecháno členění 

na vnitrobloky a parky, tak aby doprava nebyla vtahována do klidových částí sídliště. Návrh se 

zabýval možnostmi hospodaření s dešťovou vodou v území zasakováním na pozemcích navazujících 

na zpevněné plochy. Kvalita i kvantita zeleně se návrhem zvyšuje.  

  

Projekt regenerace sídliště Přerov – Dvořákova jako celek byl předložen a okomentován externí 

městskou architektkou na 9. jednání Komise pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost 06.11.2019. 

Komise po diskusi k projektu přijala následující usnesení: 

KRIDB/09/02/2019 Regenerace sídliště Dvořákova v Přerově  

1. KRIDB po projednání doporučuje orgánům města schválit Projekt regenerace sídliště Přerov – 

Dvořákova, 

2. KRIDB po projednání doporučuje RM zadání zpracování projektové dokumentace 1. etapy 

regenerace sídliště Dvořákova, 

3. KRIDB po projednání doporučuje RM současně s realizací projektu regenerace sídliště řešit 

navýšení počtu parkovacích míst určených pro návštěvníky nemocnice samostatným řešením. 

Pozn. zpracovatele: k 2. a 3. bodu bude Radě předložena samostatná předloha po schválení tohoto 

projektu Zastupitelstvem města Přerova.  

Rada města Přerova projednávala Projekt regenerace sídliště Přerov - Dvořákova na své 27. schůzi dne 

28.11.2019 (po termínu odevzdání této předlohy) o výsledku bude podána informace přímo na 

zasedání Zastupitelstva. 

  

V příloze této předlohy (v systému Inflex, IntraDoc) jsou uloženy: 

příloha1 - textová část 

příloha2 - schéma označení lokalit 

příloha3 - hlavní výkres návrhu  

příloha4 - návrh etapizace 

příloha5 - odhad nákladů 

  

Celý Projekt regenerace sídliště Přerov – Dvořákova je pro potřeby projednání na 10. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova uložen ke stažení na webové adrese: 

https://www.uschovna.cz/zasilka/SIATUXBIGPHWT84P-8FA/  



  

Po schválení bude Projekt regenerace sídliště Přerov – Dvořákova zveřejněn na internetových 

stránkách města (www.prerov.eu).  

 

 


