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A.  ANALYTICKÁ ČÁST 

1. VSTUPNÍ INFORMACE  

1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

Řešené území se nachází ve východní části města Přerov. Řešené území je vymezeno z jihu ulicí Dvořákovou - silnice II/434 
(Bedihošť – Přerov – Lipník nad Bečvou), ze západu areálem mateřské školy, ze severu areálem řadových garáží a z východu 
areálem nemocnice Přerov.  V severní části řešeného území se nachází točna městské autobusové dopravy. Jihovýchodně od 
silnice II/434 (ul. Dvořákova) se nachází průmyslový areál (fy. Meopta). 
 

 
Ortofotomapa (©Český úřad zeměměřický a katastrální) 
 
Řešené území je tvořeno následujícími pozemky: 
Pozemky ve vlastnictví Statutárního města Přerov, k.ú. Přerov, p.č.:2645/1, 5073/2, 5073/3, 2639/2, 2645/42, 2640/1 
Pozemky ve vlastnictví Olomouckého kraje, k.ú. Přerov, p.č.: 2645/48, 5023 
Pozemky ve vlastnictví soukromých osob, k.ú. Přerov, p.č.: 2651, 2646/3, 2645/6, 2645/3, 2644/8, 2644/2, 2647, 2646/6, 2646/4, 
2644/6, 2644/4, 2649 
 
Zobrazeno ve výkrese č.A3 - Výkres vlastníků pozemků. 
 

 

1.2. CÍL A ÚČEL ÚZEMNÍ STUDIE 

Důvodem pro zpracování dokumentace je záměr Statutárního města Přerova zahájit regeneraci sídliště s použitím peněžních 
prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích o celkovém počtu nejméně 100 bytů. 
 
Cílem projektu je vytvořit kultivovaný prostor, který by zlepšil podmínky pro bydlení a život obyvatel na sídlišti Přerov - Dvořákova. 
Důvodem je potřeba logického a koncepčního uspořádání daného prostoru, řešení dopravy včetně dopravy v klidu, včetně řešení 
úprav veřejných ploch a souvisejícího vybavení. Projekt bude sloužit jako podklad pro další projektové stupně a následnou 
realizaci v této lokalitě. 
 

 
© Seznam.cz a.s. © Mapy.cz, s.r.o. 

 

1.2. VÝCHOZÍ PODKLADY 

 
- Územní plán města Přerova, Urbanistické středisko Brno, s.r.o., leden 2019 
- nařízení vlády č. 390/2017 Sb. a jeho přílohy „Zásady pro zpracování projektu“ 
- Zadání dokumentace „Projekt regenerace sídliště Přerov – Dvořákova“ – leden 2019 
- Data poskytnutá objednatelem (účelová mapa, výkres technických sítí, katastrální mapa, zaměření ad.)  
- Vlastní průzkumy řešeného území  
- Projekt krytů CO 
- fotodokumentace 
- Projektová dokumentace - Přerov - Dětské hřiště v lokalitě Dvořákova, 12/2009,
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2. ŠIRŠÍ VZTAHY  

Řešené území se nachází ve východní části města Přerov. Spojení s centrem města zajištuje silnice II/434 (ul. Dvořákova) 
s linkami veřejné dopravy. Vzdálenost řešeného území od centra města je cca 1,8 km (30 min). Každodenními cíli místních 
obyvatel jsou zřejmě Obchodní centrum Koloseum (ul. Želatovská), Pošta-lékárna-COOP na ul. Budovatelů.  
Blízké rekreačně sportovní zázemí tvoří Tenisový klub s tenisovou halou, nábřeží řeky Bečvy a rekreační areál za řekou (Malá a 
Velká Laguna, Městský park Michalov, naučná stezka Přerovským luhem) a další. Za řekou je evidovaná Přírodní památka Malé 
Laguny a Národní přírodní rezervace Žebračka. 
V okolí se nachází řada významných objektů vybavenosti – Mateřská škola Dvořákova, Základní škola U Tenisu, Nemocnice 
Přerov, Hotel Jana, Restaurace FITPLUS. Domov pro seniory ul. Optiky a další. Pracovní příležitosti jsou soustředěny 
v průmyslovém areálu (Meopta). 
 

 

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ JE ZOBRAZENO ČERVENOU BARVOU © Seznam.cz a.s. © Mapy.cz, s.r.o. 

 

3. ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU  

POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU SÍDLIŠTĚ Z HLEDISKA STAVEBNĚ TECHNICKÉHO, FUNKČNĚ PROVOZNÍHO A 
PROSTOROVÉHO. 

3.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 
 

V řešeném území převažují pětipodlažní bytové domy vystavěné v 50. a 60. letech 20. století. V bytových domech zde žije 
odhadem 749 obyvatel v 437 bytových jednotkách. V rámci poválečné výstavby byly vybudovány podzemní kryty – dle zjištění 
převážně pod objekty; pouze únikové východy a větrací objekty jsou situovány v okolí domů.  
Jedná se o monofunkční urbanistickou strukturu, která je tvořena 25 ti bytovými domy. Prostor mezi domy je využíván střídavě 
pro dopravní obsluhu nebo pro rekreační využití (park). Severozápadně od řešeného území bylo postaveno cca 191 řadových 
hromadných garáží. V řešeném území je vymezeno celkem 220 parkovacích míst (včetně parkoviště před nemocnicí). Počet 
neoznačených tolerovaných míst v řešeném území je 45. 
V řešeném území jsou dvě zastávky autobusů (Přerov, nemocnice a Přerov, nemocnice brána). V severní části řešeného území 

se nachází točna městské autobusové dopravy. 
Součástí řešeného území je také veřejný předprostor mateřské školy Dvořákova. V řešeném území se nachází vzrostlá výrazná 
zeleň. 
Stávající sídliště Dvořákova se potýká s problémy, které jsou společné pro většinu sídlišť:  
 

- monofunkčnost  

- technické závady  

- nevyhovující řešení dopravy v klidu  

- kritický nedostatek parkovacích míst  

- nekoncepční úpravy a nedostatek údržby volných ploch  

- morálně a technicky zastaralý mobiliář a osvětlení 
- nevyhovující stav a množství dětských hřišť a dalších sportovních aktivit   

 

 
Mapy stabilního katastru - císařské otisky (1843). Řešené území je zobrazeno červeným obtahem. 

 

 

 
© Archivní mapy cuzk z roku 1951. Řešené území je zobrazeno červeným obtahem. 
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3.2. VÝVOJ VĚKOVÉ A SOCIÁLNÍ SKLADBY OBYVATEL  

 
BYDLENÍ-BILANCE 
Řešené území 51 862 m2 (5,2 ha) 
Počet bytových domů 25 
Počet evidovaných osob 
(Dvořákova 25-71 pouze lichá čísla) 

749 

Počet evidovaných osob 
(Dvořákova 73 pouze lichá čísla) 

23 

Počet evidovaných osob celkem 772 
Počet bytových jednotek celkem 437 
Počet osob na jeden byt 1,7 

 
VĚKOVÁ STRUKTURA V JEDNOTLIVÝCH OBCÍCH K 1.1.2009 PODLE ČÁSTÍ OBCE 
Obec  
část obce 

Věk od - do celkem muži ženy 

Přerov I - Město 0-9 3116 1564 1552 
10-19 3685 1919 1766 
20-29 4374 2205 2169 
30-39 5778 2950 2828 
40-49 4530 2351 2179 
50-59 4937 2294 2643 
60-69 5025 2210 2815 
70-71 2831 1145 1686 
80-89 1196 402 794 
90-99 72 15 57 
100-109 2 0 2 
celkem 35546 17055 18491 

 
VĚKOVÁ STRUKTURA V JEDNOTLIVÝCH OBCÍCH K 1.1.2014 PODLE ČÁSTÍ OBCE 
Obec  
část obce 

Věk od - do celkem muži ženy 

Přerov I - Město 0-9 3252 1659 1593 
10-19 2812 1457 1355 
20-29 4219 2185 2034 
30-39 4974 2551 2423 
40-49 4950 2502 2448 
50-59 4125 1997 2128 
60-69 5112 2235 2877 
70-71 3238 1300 1938 
80-89 1435 539 896 
90-99 161 42 119 
100-109 5 0 5 
celkem 34283 16467 17816 

 
POČET OBYVATEL (DVOŘÁKOVA 25-71) K 14.1.2019 
Dvořákova 
25-71 
(pouze lichá 
čísla 

Počet obyvatel 
celkem 

Z toho Z toho 
muži ženy Věk 0-10 Věk 10-18 Věk 18 -65 Věk 65+ 

749 351 398 70 55 502 122 
749 749 

Zdroj: (Odbor evidenčních správních služeb a ObŽÚ Oddělní evidenčně správních agend a matriky. 

 
Mateřská škola – Dvořákova – 4 třídy, 86 dětí 
 
 

Řešené sídliště je sociálně stabilní oblastí pro bydlení s relativně promíšenou skladbou obyvatelstva. Dochází 
k věkové obměně obyvatel sídliště. Jednotlivé bytové domy prošli nedávnou rekonstrukcí včetně zateplení. Projektem 
regenerace veřejných prostor sídliště by mělo dojít k zatraktivnění a kultivaci prostředí, tak aby se stalo vyhledávanou 
oblastí bydlení pro co nejširší sociální skupiny obyvatel a nedocházelo tak k nežádoucí homogenizaci sociální struktury. 

3.3. ÚZEMNÍ PLÁN, LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
 

Územní plán města Přerova, vydalo Zastupitelstvo města Přerova usnesením č. 801/25/2/2009 dne 21.9.2009 a nabyl účinnosti 
7.10.2009. V projektové dokumentaci bylo použito úplné znění Územního plánu města Přerov po vydání změn 
č.1,2,4A,4B,5,6,8,10 a 11 ze dne leden 2019. 

 

Řešené území je součástí stabilizované plochy určené pro BB - bydlení bytové (IDENTIFIKACE PLOCHY 01 – 033-BB/11,08). 

Parkoviště před nemocnicí je součástí stabilizované plochy určené pro DP – samostatné plochy dopravních zařízení 
(IDENTIFIKACE PLOCHY 01 – 252-DP/0,13). 

Řadové garáže a plocha před nimi je součástí stabilizované plochy určené pro DP – samostatné plochy dopravních zařízení 
(IDENTIFIKACE PLOCHY 01 – 251-DP/1,13). 

Zelená zatravněná plocha u točny autobusů je součástí stabilizované plochy určené pro UZ – veřejně přístupná prostranství 
pro městskou zeleň 

 

V platném Územním plánu města Přerov jsou pro danou plochu vymezeny tyto podmínky: 

 
Podmínky pro vymezení a způsob využití ploch s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny 
vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. V územním plánu jsou vymezené 
plochy dále členěny do funkčních typů. 
 
B - Plochy bydle ní - § 4 vyhl. č. 501/2006 Sb. 
Podle charakteristik zástavby a způsobu využívání jsou dále členěny na funkční typy: 
BR - bydlení rodinné – v rodinných domech, 
BB - bydlení bytové – v bytových domech, 

BK - bydlení kombinované – (BR,BB) bydlení v rodinných a bytových domech. 

 
D - Plochy dopravní infrastruktury - § 9 vyh l. č. 5 01/2006 Sb. 
Podle charakteristik využití jsou dále členěny na funkční typy: 
DZ - drážní trati 
DS - plochy silniční dopravy 
DP - samostatné plochy pro odstavování vozidel 
DL - letecká doprava 

DT - plochy terminálu kombinované dopravy a logistického centra 

 
U - Plochy veřejných prostranství - § 7 vyh l. č. 501/2006 Sb. 
Podle charakteristik využití jsou dále členěny na funkční typy: 
UZ - veřejně přístupná prostranství pro městskou zeleň 

UD - veřejně přístupná prostranství pro dopravu 

 
Minimální plošné zastoupení zeleně na terénu v návrhových plochách a plochách přestavby je stanoveno 
následovně : 

- plochy bydlení bytového a kombinovaného 30 % 

 

Z územního plánu města Přerov nevyplývají pro řešené území žádné limity využití území, kromě ochranných pásem stávajících 
inženýrských sítí. 
Podél ulice Dvořákovi je trasována cyklostezka (z Kozlovic do centra města). Další cyklostezka probíhá podél řeky Bečvy – pod 
točnou autobusů. 
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Územní plán města Přerova, Urbanistické středisko Brno, s.r.o., leden 2019 

3.4. VYHODNOCENÍ STAVU DOPRAVY (PARKOVÁNÍ) 

 
SILNIČNÍ DOPRAVA 
Stávající stav připojení řešené lokality je nevyhovující – nevyhovující šířka komunikace, špatné rozhledové poměry. 
 
VEŘEJNÁ DOPRAVA 
Obsluha území je zajištěna městskou hromadnou dopravou. Nejbližší zastávka autobusu „Přerov, nemocnice“ se nachází na ulici 
Dvořákova v docházkové vzdálenosti do 200m. Další zastávka se nachází přímo před nemocnicí „Přerov, nemocnice brána“. 
 
CYKLISTICKÁ DOPRAVA 
Značené cyklotrasy neprocházejí řešeným územím. Podél ulice Dvořákova je vedena místní cyklostezka. Severně řešeného 
území se nachází podél řeky Bečvy mezinárodní cyklotrasa č. 5 – Jantarová stezka. 
 
PĚŠÍ DOPRAVA 
Přístup do území pro pěší je řešen zejména z ulice Dvořákova a od nemocnice. Přes zklidněné parkové části území jsou vedeny 
příčné pěší komunikace ve směru ul. Dvořákova – hromadné garáže. Hlavní opravená pěší komunikace je vedena v souběhu 
s frekventovanou ul. Dvořákova. 
 

 

PARKOVÁNÍ 
Analýzou parkování v území byl zjištěn počet stání v území roztříděný do uvedených kategorií (viz tabulka). Celkový zjištěný počet 
parkovacích míst je 220. V řešeném území se dále nachází 45 neoznačených tolerovaných parkovacích míst. Na severní straně 
řešeného území se nachází hromadné a řadové garáže s kapacitou cca 191 míst. Část garáží (152 garáží) vlastní Stavební 
bytové družstvo Přerov z toho je 30 nájemců s adresou Dvořákova 25-73. Zbývající část garáží vlastní nerezidenti (39 garáží) 
z toho 14 garáží s adresou Dvořákova 25-73. Z tohoto důvodu uvažujeme, že cca 23% garáží je ve vlastnictví obyvatel sídliště 
Dvořákova. Celkový zjištěný počet parkovacích míst se započtením částí garážových stání je 309. Při odhadu cca 437 bytových 
jednotek vychází na jednu bytovou jednotku 0,7 parkovacího stání.  
 
 Parkování-bilance 

Veřejná parkovací stání 197 

Veřejná parkovací stání (podél ulice Dvořákova) 23 

Celkový počet značených parkovacích míst 220 

Nelegální parkovací stání (tolerovaná) 45 

Garáže  191 (23% - 44 míst) 

Celkem 456 (309) 

 

Vypočtená potřeba parkování dle ČSN 736110  
Potřeba parkování pro jednotlivé byty 437 míst (byty do 100 m2 - 414, garsonky 23) 
Parkování návštěv 39 míst (na 20 obyvatel 1 místo) 
Parkování mateřská škola 17 míst (1 místo na 5 dětí) 
Celková potřeba lokality dle ČSN: 493 míst 

3.5. VYHODNOCENÍ STAVU ZELENĚ 

Zeleň v řešeném území je charakteristická velkým podílem vzrostlých stromů. Keře jsou použity převážně v blízkosti obytných 
domů, případně se objevují jako zbytky tvarovaných živých plotů. Z kompozičního hlediska je významná alej lemující ulici 
Dvořákova a náznak zbytků alejí podél garáží, v prostoru vnitrobloků se jedná o skupiny stromů případně solitéry. 
Z hlediska druhového složení převažují lípy (Tilia cordata), břízy (Betula pendula) a jasany (Fraxinus ornus). Jako nevhodné se 
jeví poměrně masívní použití smrků (Picea abies, Picea pungens), které by měly být postupně nahrazovány domácími listnatými 
dřevinami případně borovicí (Pinus Sylvestris), která lépe odolává městskému prostředí. 
Zeleň v řešeném území je ve zhoršeném zdravotním stavu, druhové složení a kompoziční řešení je nevhodné a plochy nejsou 
schopny dostatečně plnit požadované funkce veřejné zeleně. 

3.6. VYHODNOCENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Pro projekt regenerace sídliště Přerov Dvořákova byly použity data správců sítí poskytnuté městem Přerov. Stav technické sítí byl 
prověřen konzultačně se správci jednotlivých sítí. 
Technické služby města Přerov - v řešeném území se nachází morálně a technicky zastaralé veřejné osvětlení, včetně 
kabelového vedení. Odhadované stáří 60 let. Rekonstrukce VO, včetně kabelových rozvodů je součástí projektu regenerace 
sídliště. 
Nej TV s.r.o. - v řešeném území se nachází koaxiální kabely z roku 1990-2000 a optické a metalické kabely z roku 2004-2006. 
Optické kabely jsou v dobrém technickém stavu. Optický kabel není doveden k BD č. 37,39,73. Při regeneraci sídliště by bylo 
vhodné přivézt optický kabel k výše uvedeným domům. 
Teplo Přerov, a.s. – v minulém roce byla provedena nová přípojka k výměníkové stanici (MŠ-ZŠ), vedení je v dobrém technickém 
stavu, rekonstrukce nebo výměna není plánovaná, jen případné havárie na vedení. 
Innogy, s.r.o. – v řešeném území je NTL plynovod z roku 1996. Obnova vedení probíhá po 35 letech, vedení je v dobrém 
technickém stavu a rekonstrukce se neplánuje. Při rekonstrukci komunikací je nutno respektovat stávající krytí plynovodu. 
Cetin a.s. – „vazelinové“ kabely jsou v dobrém technickém stavu, životnost je cca 20let. Není plánována rekonstrukce vedení. 
VaK Přerov, a.s  
vodovod je v řešeném území z roku 2010, litina DN80 a je v dobrém technickém stavu, rekonstrukce se neplánuje 
kanalizace je v řešeném území z roku 2016 z polypropylenu v dobrém technickém stavu, rekonstrukce se neplánuje 
ČEZ, a.s, -  v celém řešeném území jsou nové plastové kabely z roku 1999-2000, v horizontu 10 let není uvažováno 
s rekonstrukcí sítí 
Veolia Energie ČR, a.s. – parovod je v dobrém technickém stavu, v následujících 2 letech není plánovaná rekonstrukce. 
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3.7. VLASTNICKÉ VZTAHY 

Majetkoprávní uspořádání je patrné z uvedeného schématu. Kromě Statutárního města Přerova a Olomouckého kraje jsou 
významnými vlastníky soukromé osoby z Přerova.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Na základě diskuze se zadavatelem dokumentace ohledně problematiky parkování byl do vlastnických vztahů doplněn areál 
garáží ležící mimo řešené území avšak provozně s řešeným územím související. 

Část garáží (152 garáží) vlastní Stavební bytové družstvo Přerov z toho je 30 nájemců s adresou Dvořákova 25-73. Zbývající část 
garáží vlastní soukromé osoby (39 garáží) z toho 14 garáží s adresou Dvořákova 25-73.  
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4. DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ  

4.1. DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ  

 

Anketa byla ukončena dne 02.05.2019. 
Celkem se ankety zúčastnilo 91 občanů (rodin) (26 elektronických odpovědí a 65 papírových odpovědí). 
Na sídlišti je 749 obyvatel, počet bytových jednotek 437, takže se zúčastnilo 12 % osob, 21% domácností. 
 
Mapy s vyznačením míst (otázka č. 1-3)  jsou zpracovány souhrnně samostatně (dále v textu). 
 
 
 
Dotazník byl distribuován v následující podobě: 

 
1. KTERÉ MÍSTO NA SÍDLIŠTI JE VAŠÍM OBLÍBENÝM?   

Můžete uvést více možností. Do mapy, prosím, označte místa číslem této otázky, tedy číslem 1) 
 

2. KDE NA SÍDLIŠTI BYSTE TRÁVIL/A ČAS, KDYBY BYLO LÉPE UPRAVENO?  
Můžete uvést více možností. Do mapy, prosím, označte místa číslem této otázky, tedy číslem 2) 
 

3. KTERÉ MÍSTO NA SÍDLIŠTI POVAŽUJETE ZA NEBEZPEČNÉ?  
Můžete uvést více možností. Do mapy, prosím, označte místa číslem této otázky, tedy číslem 3) 

 
 

4. DO JAKÉ MÍRY JSTE NA SÍDLIŠTI 
SPOKOJEN/A S VEŘEJNOU ZELENÍ?  
(zakroužkováním čísla označte, prosím, míru 
souhlasu nebo nesouhlasu) 

5. DO JAKÉ MÍRY JSTE NA SÍDLIŠTI 
SPOKOJEN/A S ŘEŠENÍM DOPRAVY?  
 (zakroužkováním čísla označte, prosím, míru 
souhlasu nebo nesouhlasu) 

velmi 
spokojen 

spíše 
spokojen 

nevím 
spíše 
nespokojen 

velmi 
nespokojen 

1 2 3 4 5 

OZNAČTE KŘÍŽKEM OBLASTI, SE KTERÝMI JSTE 
NESPOKOJEN 

Kvalita údržby zeleně  

Málo nově vysazených stromů  

Nevhodné umístění dřevin  

Nevhodné druhy dřevin  
 

velmi 
spokojen 

spíše 
spokojen 

nevím 
spíše 
nespokojen 

velmi 
nespokojen 

1 2 3 4 5 

OZNAČTE KŘÍŽKEM OBLASTI, SE KTERÝMI JSTE 
NESPOKOJEN 

Množství a trasy pěších komunikací  

Stav chodníků  

Počet zastávek MHD a jejich vybavení  

Počet parkovacích míst  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

6. ZA NEJVĚTŠÍ PROBLÉM NA SÍDLIŠTI 
POVAŽUJETE?  
 

7. CO PREFERUJETE PŘI ÚPRAVÁCH 
VEŘEJNÝCH PROSTOR NA SÍDLIŠTI?  
 

Kvalitu bydlení  

Sportovně – rekreační možnosti  

Nedostatečnou obchodní vybavenost  

Množství a kvalitu zeleně  

Množství a kvalitu městského mobiliáře   

Kapacitu parkovacích míst  

Bezpečnost  

Jiné………  
 

Doplnit městský mobiliář (lavičky, odpadkové 
koše, veřejné osvětlení apod.) 

 

Řešit dětská hřiště na sídlišti  

Rozšířit prostory pro sportovně – rekreační 
aktivity pro mladistvé a dospělé 

 

Upravit plochy veřejné zeleně  

Rekonstruovat a doplnit chodníky  

Doplnit výběh pro psy  

Rozšířit parkovací místa  

Jiné návrhy (napište jaké)  
 

 
Na něco jsme se zapomněli zeptat? Zde je prostor pro Váš komentář: 
 

 

© Seznam a.s. 
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4.2. DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ - VYHODNOCENÍ 

 
1. KTERÉ MÍSTO NA SÍDLIŠTI JE VAŠÍM OBLÍBENÝM?   

 
 
Komentář občanů: 
Bydlím tu, ovšem kvalita okolí je špatná… málo veřejného osvětlení, člověk se bojí večer jít ven. 
Celé sídliště působí klidným dojmem. 
Chodíme na směny a proto přes den doma potřebujeme klid a ne řev z hřiště a houpaček před okny. 
Aspoň pískoviště. Všechny zelené plochy. 
Je nutné upravit hřiště, pískoviště, vybavit prolézačkami atd. 
Je tady lavečka + houpačky (v dobrém stavu), nejezdí zde auta. 
Kolem domu č.25, 27 
Lavečky pod stromy. Mezi čísly p.65-67 a nemocnicí. 
Místo dostatečně velké pro posezení, odpočinek – sport. Rekreační činnost dětí i seniorů doposud neudržované a nevybavené 
lavičkami, moderními dětskými hřišti. 
Momentálně dům, ve kterém bydlíme, protože zde zatím není nic, kde by se trávil volný čas. 
Na sídlišti se nenachází moc míst, kde trávit s rodinou volný čas… 
Naše oblíbené místo je za naším barákem Dvořákova 33. 
Nejčastěji se zdržuji na autobusové zastávce linky 101 nemocnice. 
Nemám oblíbené místo. 
Nemám zde žádné oblíbené místo, je vše zdevastované. Uvítal bych zeleň, nový mobiliář a zákaz parkování cizích aut. Sídliště na 
Dvořákové ul. Je katastrofa. Majitelé bytu se postarali o vzhled domů, město pro nás nic neudělalo. Mladí lidé se sem nehrnou. 
Oblíbeným místem na sídlišti je místo s pískovištěm. 
Obnovit dětská hřiště, lepší lavečky než se umístily minule, vysadit nějaké keře, stromy.  
Odjezdová cesta na cyklostezku Bečva. 
Pro důchodce je zde málo laviček. 
Prostor u nemocnice, úžasné relaxační místo. 
Travnatá plocha před parkovištěm 
Vzrostlá zeleň, která je základem parku, vhodné pro krátký pobyt v letním období. 
Žádné místo. Dům je u nemocnice, kde je velký provoz a pohyb veřejnosti – neustále. Postrádáme klidovou zónu 
Žádný, nic tu není, bez laviček, hřiště, mám 2 děti (9let, 6měsíců), všude psí exkrementy. 

Zelená plocha se stromy, která snad neustoupí parkovišti. 
Nemám oblíbené místo. 
Plocha pro aktivní odpočinek. Bohužel v nepoužitelném stavu. 
Za domom, aspoň trochu priestoru pre psy no nie idealne 
 
 
ZÁVĚR 
Z ankety vyplývá, že nejoblíbenějším místem pro obyvatele sídliště je: 

1. Zelený zklidněný prostor mezi Dvořákovou č.o. 33, 35, 37, 39 a 41, 43, 45, 47 
2. Zelený zklidněný prostor mezi Dvořákovou č.o. 53, 55 a 61, 63 
3. Před mateřskou školou 
4. Zelená plocha u točny autobusů 
5. Další dílčí místa zobrazená v mapě. 
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2. KDE NA SÍDLIŠTI BYSTE TRÁVIL/A ČAS, KDYBY BYLO LÉPE UPRAVENO?  

 
 
Komentář občanů: 
Travnaté plochy u nemocnice, škoda, že už není klidné kvůli točně autobusů. Udělat tam park a dětské hřiště, lavičky, 
odpočinková zóna. 
Chybí hlavně odpadkové koše, vypadá to tu jako na smetišti. Naprosto chybí cokoliv pro děti, hlavně skluzavky, průlezky..!!! 
Chybí zázemí pro děti a mládež mimo obydlí, skatepark nebo lezecká stěna apod. Je zde málo laviček. Žádná policie na sídlišti, 
strážník jen projíždí, chybí okrskáři. 
Dětská hřiště. Dětská hřiště, posezení s kočárkem. 
Dodat lavičky, pro děti kolotoč, houpačky. 
Doplnit stromy a keře do podoby druhé strany domu dle ad.1) 
Ideální místo pro hřiště pro děti, pískoviště a prolézačky samozřejmě s plotem, aby děti neutekli na nedalekou cestu, kde auta 
často jezdí dost rychle. 
Jakékoliv místo kde by byli lavičky a klid od aut. Kde bych mohl v klidu venčit/cvičit se psy. 
Je nutné upravit hřiště, pískoviště, vybavit prolézačkami atd. 
Je zde nádherný nevyužitý prostor, hřiště na basket apod. Bylo by tam krásně, pokud by to nevedlo ke shromažďování lidí bez 
domova a nepřizpůsobivých. 
Jen na sídlišti, více laviček 
Kdyby zde byly lavičky, je tu klid a zeleň. 
Kdysi za naším domem bylo hřiště a je zrušené, je to velká škoda. 
Ke zvážení je otevření veřejnosti zahrady MŠ Dvořákova a režim ve kterém by byla zpřístupněna. 
Mezi domy (tam kde nejezdí auta). 
Místo pro dětská hřiště 
Moc prostoru zde není 
Na tomto místě zůstaly alespoň houpačky, houpací méďa a pískoviště, proto zde. Upravit a přidat dětské atrakce. 
Na tomto prostranství je málo stromů, spousta nevyužitých sušáků na prádlo a žádná odpočinková zóna (osazení několika kusů 
laviček). 
Nikde – z jedné strany jsou garáže s auty a z druhé strany hlavní silnice a proudy aut!! 
Plocha od posledních domů u nemocnice s šikmým chodníkem k Bečvě (nyní travnatá plocha, zanedbané hřiště a točna 
autobusů). 
Pokud by bylo vše upravené, uděláno pro rodiny s dětmi, ne pro pejskaře a jejich výkaly a opilou mládež, která zde tráví své volné 

chvíle. 
Pro děti chybí dětské hřiště – houpačky, klouzačka, kolotoč. Pro mladé chybí hřiště na míčové hry, brusle. 
Schází pro seniory lavičky. Ubývá zeleň!! Chodníky (do nemocnice a na parkoviště) si lidé v trávě vyšlapali sami. 
Sportovní plocha, bohužel zdevastovaná. 
Travnatá plocha před domy. 
Travnatá plocha se po opravě potrubí neobnovila. Lidé parkující na přilehlém parkovišti ničí okolí odpadky, které jsou větrem 
rozneseny všude v okolí. 
Travnatá plocha, které by slušely keře a stromy. 
Úprava hřiště,…. 
V místě za domem. 
V zásadě netrávím čas venku na sídlišti. Podle mne tam tráví čas především kuřáci a pejskaři. 
V zeleni v parku, ve stínu kvetoucích stromů, mimo psí výkaly. 
Ve dvoře před domem Dvořákova 61 je zbytečně mnoho sušáků na prádla. 
Více upravené zeleně a laviček 
Viz.č.1+umístit lavečky od parkoviště, u vchodů stojany na kola (je zde hodně kolařů) 
Vybudovat dětská hřiště, přidat lavičky a vkusným plotem zabránit vstupu psům. 
Za domom, kludnejsie lokality za domami (okolo hotel fit) 
Zatím mi stačí na posezení lavičky, které si dáváme před vchody sami. 
 
 
 
ZÁVĚR 
Z ankety vyplývá, že by obyvatelé trávili více času, pokud by bylo lépe upraveno na: 

1. Zelená plocha u točny autobusů (park, odpočinková zóna, víceúčelové hřiště, dětské hřiště, skatepark, lezecká stěna, 
brusle) 

2. Zelený zklidněný prostor mezi Dvořákovou č.o. 33,35,37,39 a 41,43,45,47 
3. Zelený zklidněný prostor mezi Dvořákovou č.o. 53,55 a 61,63 
4. Mezi parkovištěm u nemocnice a č.o.65, 67 
5. Před mateřskou školou 
6. Další dílčí místa zobrazená v mapě. 
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3. KTERÉ MÍSTO NA SÍDLIŠTI POVAŽUJETE ZA NEBEZPEČNÉ?  

 
 
Komentář občanů: 
Extrémně nebezpečné jsou všechny výjezdy z vedlejších silnic na hlavní cestu, zvláště výjezd od MŠ a všechny výjezdy při 
odbočování vlevo, dále cesta k MŠ a od ní (4 retardéry – vyčuhují nad silnici, propadlé kanály, velké množství děr na silnici…) 
Prostor za garážemi je zarostlý a znečištěný odpadky 
Výjezdy ze sídliště na Dvořákovou ulici by měli být osazeny dopravními zrcadly, při výjezdu je špatně vidět a vznikají nebezpečné 
dopravní situace. 
Bezdomovci, feťáci. 
Bydlím v domě č.61 u cesty (prašné), blízko nemocnice a u parkoviště aut. Velký provoz není označen dopravními značkami (pro 
děti, pejsky) – omezení rychlosti je nutné hlavně kvůli dětem jsou nejvíce v nebezpečí (běhají mezi domy). 
Bylo by vhodné udělat na přechodu k nemocnici semafor. Je tam hodně autobusových zastávek a chodí tudy spousta lidí, stalo se 
zde hodně úrazů. 
Časté ničení prostředí pozemku a laviček vandaly a časté znečišťování pejsky. 
Celý prostor kolem garáží hlavně pro pěší. Absence chodníků. 
Cesta pro pěší od schodů u hotelu Jana na konec k nemocnici, špatný stav chodníků a schodů a nedostatečné osvětlení ve tmě 
zejména kolem garáží. 
Chodník před domem č.37 a 39, jeho šířka je v havarijním stavu, na což už dávno upozorňujeme – bez nápravy. 
Chybí osvětlení u garáží, je tam nepořádek a bezdomovci. 
Cítím se zde bezpečně, snad to tak bude i dál. 
Dejte zde prosím značku zákaz stání. Dochází k opakovanému porušování dopravních předpisů, protože to není jednosměrná 
ulice, ale hlavně se zde velmi špatně vyjíždí autům, které parkují na určeném parkovišti. 
Díky parkujícím autům podél hlavní cesty se velice špatně vyjíždí. Vyjíždět z vedlejší ulice je nepřehledné a několikrát se stalo, že 
jsem auto viděl na poslední chvíli. 
Hlavní cesta.  
Je nutné zrušit houpačku, původně určenou pro malé děti, nyní zneužívané velmi odrostlou mládeží: odpadky, hluk! Budoucí 
potencionální místo pro narkomany. 
Je to výjezd ze směru od školy ul. Dvořákova, vlevo chybí kompletní vyšrafování a tak tam parkují 2-3 vozidla. 
Je zde rozbité pískoviště, ve kterém jsou odpadky, rozbité flašky a stejně to vypadá i k cestě k Bečvě. 

Jediný přechod přes hlavní cestu od zastávky Meopta k nemocnici hodně nebezpečný. Chtělo by to semafor. 
Kolem garáží je pohyb v noci, chybí kamery na parking, osvětlení je také špatné. Garáže patří zdemolovat a udělat zónu pro 3 
patrové parkování (nové patrové garáže + vyhlídka a obchodní zóna na garážích). 
Komunikace, netolerování řidičů chodce 
Málo osvětlení na konci schodů. 
Nebezpečné místo považuji místo pod kopcem u nemocnice, jak se otáčí autobusy a místo podél garáží a někdy i uličky mezi 
baráky. 
Nebezpečná je hlavní cesta, akorát když si kluci hrají fotbal. 
Nebezpečné jsou všechny chodníky. 
Nebezpečné místo zde není, jen se člověk bojí šlápnout na trávník, že šlápne na psí exkrement. 
Nedostačující osvětlení jak u garáží, tak na místním chodníku spojující sídliště Dvořákova a točnu MHD. 
Nejsou vytvořené chodníky, řidiči odbočují, aniž vidí chodce, úzká cesta, není kde uskočit. 
Oddělení silnice, keře by vypadaly hezky. 
Okolí garáží, které jsou neosvětlené. Okolí popelnic, které jsou vždy plné a odpadky se válí po celém okolí. Houpačky, které jsou 
ve špatném stavu, okolní plocha. 
Omezený výhled při výjezdu na hlavní vozovku. 
Parkováním omezený prostor v příčných ulicích. Parkování omezit na rezidenční. Řešit chodník podélnou osou sídliště. Vyšlapané 
chodníky jsou velmi užívané a potřebu naznačují. 
Parkoviště před vstupem do nemocnice – špatný stav komunikace – výtluky bez oprav. 
Přechod pro chodce od Meopty na ul. Dvořákova – je potřeba semafor, důvodem je spousta úrazů, auta zde jezdí hodně rychle. 
Při vjezdu na hlavní cestu je nemožné vidět přijíždějící auta zleva přes zaparkované vozy u krajnice. Při odbočení doprava se řidič 
dostane částí vozu do protisměru aby minul patník na pravé straně. 
Pro děti z MŠ (jdoucí od hotelu Jana do školky musí zde obcházet pravidelně parkující auto a tím vstupovat do jízdní dráhy aut 
projíždějící jednosměrkou. 
Prostor před MŠ na Dvořákově ulici. 
Prostor za garážemi. 
Provoz na hlavní ulici. 
Silně nekvalitní povrch cest u garáží. 
Silnice č.434. 
Slabší nebezpečné místo – není možné bez rizika odbočit od MŠ k nemocnici, stojí zde auta a není možné bez rizika odbočit 
autem doleva. (zkuste si to!). 
Špatný výjezd ze sídliště na hlavní ulici. 
Svah za garážemi. 
Ulice mezi hlavní silnicí a garážemi by zasloužily retardéry, protože taxíky, rozvoz pizzy a někteří jednotlivci zde jezdí nepřiměřeně 
rychle, přitom zde běhají malé děti!!! 
V zimním období neudržované. 
Večer je tu úplně tma. Více veřejného osvětlení. 
Vjezd z jednosměrky od MŠ Dvořákova na krajskou komunikaci – velmi špatné výhledové podmínky ze strany od nemocnice (přes 
zaparkovaná vozidla). 
Vnitroblok, kdy projíždějící auta hledají místo k zaparkování. 
Všechny vjezdy a výjezdy z ulice, bohužel auta zde jezdí někdy rychle a často ani nejde vidět, od zaparkovaných aut, zda něco 
jede či nejede…auta zde parkují opravdu všude. 
Vychádzanie z parkoviska, auta vždy zaclanaju vo výhladě aj kde sa pridali čiary zakazu. Zakazala by som parkovat uplne. 
Výjezd ….. přechod pro chodce. 
Výjezd na hlavní cestu, pokud tam parkují auta, přestože nemají, je velmi omezený výhled – lepší značení silnice, např. zebra po 
celé délce. 
Výjezd od Dvořákové 25, výjezd ve stylu „Ruská ruleta“ - zaparkované auto. 
Výjezd z jednosměrky na hlavní silnici od MŠ Dvořákova velmi nebezpečný vzhledem k parkujícím vozům. 
Výjezdy na ul. Dvořákova, není dostatečně vidět od zaparkovaných aut a pro chodce – před řadou garáží 
Výjezdy ze silnice na hlavní – ruská ruleta! Zrcadla na sloupu osvětlení! 
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ZÁVĚR 
Z ankety vyplývá, že nejnebezpečnějším místem pro obyvatele sídliště jsou: 

1. Všechny výjezdy z vedlejších silnic na hlavní cestu (špatný rozhled přes parkující vozidla, nedostatečná šířka 
komunikace, kolize chodci a auta – chybí chodníky, nemožnost odbočit doleva – silný provoz) 

2. Prostor u garáží (absence chodníku od Hotelu Jana k nemocnici, chybějící veřejné osvětlení, nepořádek, bezdomovci) 
3. Přechod u nemocnice (Dvořákova x Meopta, MHD x výjezd, vhodné doplnit semaforem) 
4. Křížení pěších a vedlejších silnic v sídlišti (rychlou jízdu omezit retardéry) 
5. Místo kde je houpačka (schází se zde mládež, odpadky, hluk) 
6. Prostor za garážemi (přehodnotit stavbu garáží - nahradit parkovacím domem + obchodní zóna) 
7. Roh budovy č.o. 31 pěší x doprava – chybí chodník (cesta dětí do školky) 
8. Další dílčí místa zobrazená v mapě. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. DO JAKÉ MÍRY JSTE NA SÍDLIŠTI SPOKOJEN/A S VEŘEJNOU ZELENÍ?  
 
ODPOVĚDI POČET PROCENTA  10%  20%  30%  40%  50% 

Velmi spokojen 4 4,35%           

Spíše spokojen 37 40,22%           

Nevím 3 3,26%           

Spíše nespokojen 22 23,91%           

Velmi nespokojen 8 8,70%           

 
OZNAČTE KŘÍŽKEM OBLASTI, SE KTERÝMI JSTE NESPOKOJEN 
ODPOVĚDI POČET PROCENTA  10%  20%  30%  40%  50% 

Kvalita údržby zeleně 34 36,96%           

Málo nově vysazených stromů 46 50,00%           

Nevhodné umístění dřevin 26 28,26%           

Nevhodné druhy dřevin 26 28,26%           

 
 
5. DO JAKÉ MÍRY JSTE NA SÍDLIŠTI SPOKOJEN/A S ŘEŠENÍM DOPRAVY?  
 
ODPOVĚDI POČET PROCENTA  10%  20%  30%  40%  50% 

Velmi spokojen 3 3,26%           

Spíše spokojen 7 7,61%           

Nevím 4 4,35%           

Spíše nespokojen 32 34,78%           

Velmi nespokojen 25 27,17%           

 
OZNAČTE KŘÍŽKEM OBLASTI, SE KTERÝMI JSTE NESPOKOJEN 
ODPOVĚDI POČET PROCENTA  10%  30%  40%  50%  75% 
Množství a trasy pěších komunikací 26 28,26%           
Stav chodníků 69 75,00%           
Počet zastávek MHD a jejich vybavení 6 6,52%           
Počet parkovacích míst 71 77,17%           

 
6. ZA NEJVĚTŠÍ PROBLÉM NA SÍDLIŠTI POVAŽUJETE?  
 
ODPOVĚDI POČET PROCENTA  10%  30%  40%  50%  75% 
Kvalitu bydlení 1 1,09%           
Sportovně – rekreační možnosti 31 33,70%           
Nedostatečnou obchodní vybavenost 12 13,04%           
Množství a kvalitu zeleně 35 38,04%           
Množství a kvalitu městského mobiliáře 40 43,48%           
Kapacitu parkovacích míst 72 78,26%           
Bezpečnost 23 25,00%           
Jiné……… 18 19,57%           

 
Komentář občanů: 
Jiné: čistotu; dětské hřiště; doprava na Dvořákově ulici; hlučnost, prašnost; Málo využití pro děti: pískoviště, prolézačky, houpačky, 
klouzačky; nevhodné stromy; osvětlení dát cylindrické, aby nám nesvítilo do bytů; parkování; parkování Meopty a návštěvníků 
nemocnice; pro obousměrný provoz nevyhovující komunikace 2x; Řev z hřišť a houpaček; stav místních komunikací (nerovné) za 
deště velké kaluže; stav silnice, parkoviště; úbytek hřišť pro děti; úroveň cest, chodníků – doplnění kontejnerů na tříděný odpad; 
vedlejší cesty mezi domy jsou tak zničené, že se po dešti tvoří nespočet kaluží a bláta více laviček na chodníku k nemocnici i na 
sídlišti; zákaz venčení psů přímo pod okny, výkaly, oplocený areál s dohledem. 
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7. CO PREFERUJETE PŘI ÚPRAVÁCH VEŘEJNÝCH PROSTOR NA SÍDLIŠTI?  
 
ODPOVĚDI POČET PROC

ENTA 

 10%  30%  40%  50%  70% 

Doplnit mobiliář (lavičky, od. koše, osvětlení apod.) 54 58,70%           
Řešit dětská hřiště na sídlišti 46 50,00%           
Rozšířit prostory pro sportovně – rekreační aktivity  30 32,61%           
Upravit plochy veřejné zeleně 38 41,30%           
Rekonstruovat a doplnit chodníky 66 71,74%           
Doplnit výběh pro psy 13 14,13%           
Rozšířit parkovací místa 56 60,87%           
Jiné návrhy (napište jaké)… 14 15,22%           

 
Komentář občanů: 
Jiné: ad. Městský mobiliář – to nejsou lavičky, ale torza ještě z minulého století 
Houpačky mimo obytnou zónu, celou noc ruší opilci a ve dne děti + chybí koše 
Na stávajícím antukovém hřišti za garážemi by mohlo vzniknout kvalitní multifunkční hřiště (basket, volejbal) pro mladistvé a 
dospělé. 
Opravit silnici. 
Označit parkovací místa a vyznačit i místa, kde se nesmí parkovat – popelnice, vchody, vyústění chodníků. Rozšířit parkovací 
místa ale se zachováním zeleně. 
Převést parkování návštěvníků nemocnice a pracovníků Meopty do jejich vlastních prostor. 
Přidat vodní prvky 
Propojit chodník od MŠ k nemocnici – doplnit lavičky před domy a v prostoru před parkovištěm u nemocnice. 
Propojit parkovací plochy mezi domy v Dvořákově č.27 a 29 u jednosměrné silnice. 
Sáčky na psí exkrementy u odpadkových košů. 
Upravit vymezené prostory pro popelnice. 
Vytvoření hřiště pro mládež mimo prostory mezi domy. Vysazení okrasných stromů a keřů a uvedení plochy do původního stavu. 
Zajistit bezpečné výjezdy z vedlejších silnic. 
Zavedení rezidentního parkování pro trvale žijící. 
 
Komentář občanů: 
Asfalt mezi domy je samá díra a po dešti mnoho kaluží. 
Auta stojí na travnatých plochách, které jsou proto poničeny. 
Bylo by dobré vydláždit chodníky uprostřed paneláku od školky do nemocnice, některé jsou vydlážděné a některé ne. 
Bylo by vhodné vybudovat oplocené hřiště pro míčové hry – fotbal, basket, skate. Pro menší děti velké pískoviště, trampolíny, 
prolézačky, houpačky. 
Častější sekání trávy. 
Chybí odpadkové koše na psí exkrementy a obyvatelé by mohli tyhle koše využívat. 
Děkuji, že se konečně město zabývá úrovní nejstaršího sídliště v Přerově, kde od postavení nedošlo k revitalizaci. 
Donutit Meoptu, aby pracovníci parkovali na parkovacích místech v areálu bývalého gambra, a nerušili tak obyvatele našich i 
dalších přilehlých ulic. Byla by škoda ničit zeleň na úkor nových parkovacích míst. Chybí lavičky, odpadkové koše, chodníky.  
Doplnit chodníky mezi paneláky až k zadní nemocniční bráně. 
Doufáme, že se tu zlepší veřejné osvětlení (večer se tu u garáží sjíždí auta až už všichni spí). A dále tu není kde zaparkovat vše je 
obsazené. 
Hlavní problém – nevhodné stromy (lípa před domem č.71 a modříny před č.69) a nekvalitní povrch u garáží. 
I jako motorista budu radši chodit dál než obětovat travnaté plochy pro další parkovací místa 
Instalovat zpomalovací retardéry, zejména u garáží a u domu č.55 a 63. Omezení parkování pro nerezidenty – zóna? Realizovat 
oplocené zamykací kontejnerové stání (odpady) centrálně. 
Je potřeba sázet nejen stromy, ale i keře. Večerní venčení psů „na volno“ bez sbírání jejich výkalů. 
Kamery nad parking, osvětlení, opravit silnici kolem garáží a mezi domy + upravit místa pro odpadky. 
Kdo má na starosti okolí garáží? Stav vozovky, osvětlení a úklid! 
Nevhodné druhy dřevin – břízy 
Konkrétní problémy: stav nástupní zast MHD Nemocnice brána, chybějící dlážděný chodník mezi domy MŠ Dvořákova ZÁVĚR: 
k nemocnici (částečně prošlapán v trávníku), chybějící trafika po zrušení stánku na zastávec nemocnice (trafika nemocnice 
nestačí). 

Kontejnery před vchodem domu 53, rozšířit plochu (2 kontejnery jsou umístěny na trávě), provést kovovou ohradu, namalovat 
žlutý pás, parkující auta brání vyvážení kontejnerů. Obnovit nalajnování park. Míst. Zrušit zákaz stání u myčky aut nepoižívané 
10let. 
Nejvíce mne trápí nedostatečná kapacita lavičky v autobusové čekárně u nemocnice linky 101. Jsou tam pouze 3 místa, zastávka 
je velmi frekventovaná. 
Obyvatelé domu č.p. 45, 47 mají omezené možnosti parkovat před svým domem z důvodu okupace aut z nemocnice a Meopty 
(Meopta rozšíří své parkovací místa). Rozšíření parkovací plochy před domem č.p. 41 a 43 + vyhrazené parkoviště pro obyvatele  
domu. 
Okolí dětských houpaček – štěrk i na chodnících v širokém okolí volit jiný materiál na podklad 
Parkovací místa převážně využívají pracovníci Meopty a návštěvníci nemocnice, nejsou k dispozici obyvatelům. Nevhodné 
parkování před kontejnery. 
Parkování vozidel před MŠ Dvořákova, a to zejména přímo pod okny vlastníků bytů Dvořákova 29 (štítová strana bytů). prostor 
před okny v uvedené ploše MŠ je cca 1 metr, výfukové zplodiny obtěžují obyvatele. Nerespektují značku zákaz stání. 
Po rekonstrukci kanalizace upravit – srovnat do roviny plochy s přilehlými chodníky. 
Pokácet sakury před Dvořákovou, je vysazena na kolektoru (mocnost 1m zeminy) 
Při jízdě popelářských vozů je ničen chodník, stav chodníků je kritický. K tomuto účelu je třeba vozovku rozhodně rozšířit. 
Přístup k domům nejsou chodníky (49,51,47,45), parkování na travnatých plochách, chodníky mezi domy. 
Projednat parkování zaměstnanců Meopty a návštěvníků nemocnice mimo sídliště Dvořákova. 
Provést úpravu smrků a tůjí, výměna 2ks laviček k domu č.47 (nevhodná výška stávajících laviček + stáří) 
Řešení dětských hřišť! To co tady vybudovalo minulé vedení města je hrůza. Koncept byl dobrý, ale díky petici několika důchodců 
rozházeli herní prvky po celém sídlišti a děti musí přebíhat cesty což je nebezpečné. 
Rozšířit stání pro kontejnery, namalovat žlutý pás před kontejnery, namalovat parkovací místa. 
Údržba zeleně v zmysle premnozenzch klistov. Minuly rok strasne dlho trvalo posekat travnik a bol to horor, psy aj ja sme nosili 
kliste v desiatkach. Údržba je nutná. 
Upravit parkovací plochu před MŠ, odstranit mobilní květináče, zajistit aby cyklisté jezdili po cyklostezce ne po chodníku. 
V zimním období dlažba u vchodových dveří nebezpečně klouže – budova 61/63. 
Vadí mi bezohlední pejskaři, kteří po svých psech neuklízí. Tudíž hraní si s dětmi na už tak nekvalitních trávnícíh nepřipadá 
v úvahu. Počet parkovacích míst je alarmující, navíc zde parkuje Meopta a nemocnice. 
Velký nedostatek parkovacích míst je v ulici Dvořákova 57, kde parkují návštěvníci nemocnice na pravé straně silnice a 
znemožňují výjezd z parkoviště – doplnit značku na vjezdu „Zákaz stání) 
Velký problém jsou pejskaři a exkrementy, z toho plynoucí potřeba výběhu v blízkosti. Mnoho majitelů je nesbírá a je zde hřiště, 
kde chodí místní MŠ s dětmi, pískoviště. Nepřijatelné co pejskaři dělají, neudělovat další povolení, popř. pokutovat. 
Veřejný prostor před garážemi pozemek města 2645 – není vůbec udržován. Na pozemku města před MŠ bezprostředně u průčelí 
domu Dvořákova č.29 je protiprávně umožněno parkování aut přes mnohé protesty majitelů bytů, kterým je znehodnoceno 
bydlení. 
Vybudovat oplocené uzamykatelné kontejnerová stání – odpady. 
Vydláždit vyšlapaný chodník mezi paneláky od Dvořákové č.51 směrem k nemocnici. 
Výměna 2ks laviček k domu č.47 (nevhodná výška stávajících laviček + shnilé dřevo) 
Vymezit žlutým dopravním značením prostor před popelnicemi – zákaz parkování pro osobní automobily. Nový asfaltový povrch 
na pozemních komunikacích. 
Vyřešit bezpečnější průchod lidí vycházejících z východové brány nemocnice přes parkoviště, kteří jdou nebo se vrací 
z nemocnice kolem hotelu Jana, kde je chodník s pravidelně udržovanými schody (i v zimě) a používá tuto cestu řada lidí do 
města i z města. 
Vytvořit obytnou zónu označenou značkami, parkovací místa pro rezidenty!!! 
Vzhledem k nedostatečné obchodní vybavenosti nemáme možnost my senioři nakoupít potraviny. Jsme odkázáni na provoz MHD. 
Kaufland je až v ul. Želátovská. Na sídlišti není vždy dodržován noční klid. Je třeba rozšířit MHD v SO a NE (na nádraží ČD A 
BUS). 
Žádáme Vás o odstranění houpaček domu č.43 a 45. Schází se u nich mládež s celého sídliště, křičí zde. Z prostoru mezi 
paneláky si udělali fotbalové hřiště a celý prostor zničili, stromy vedle chodníků používají jako wc, všude se válí odpadky a pet 
lahve. 
Zařadila bych do prostoru sídliště nějaký vodní prvek a přidala více kvetoucích rostlin a dřevin. 
Zrušit břízy kvůli alergenům. Omezení veřejného osvětlení z důvodu světelného smogu. 
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ZÁVĚR: 
 
Na základě dotazníkového šetření byly zjištěny následující hodnoty území a byly identifikovány následující problémy v území: 
 
HODNOTY: 

- Sídliště v zeleni 
- Zelené plochy a vzrostlá vegetace 
- Blízký nástup na cyklostezku 5. Bečva rekreační zóna za řekou 

 
PROBLÉMY: 

- Doprava (rychlá jízda, nebezpečné výjezdy z vedlejší na hlavní silnici) 
- Přechod u nemocnice (Dvořákova x Meopta, MHD x výjezd, vhodné doplnit semaforem) 
- Parkování (množství, stav povrchů, parkování návštěvníků nemocnice a meopty,  
- Shromažďování lidí bez domova, opilá mládež (točna, houpačky) 
- Pejskaři (absence výběhu/cvičiště pro psy, psí exkrementy) 
- Veřejné osvětlení (morální zastaralost, intenzita osvětlení, množství svítidel, absence svítidel) 
- Hluk z venkovních ploch a dopravy 
- Morální zastaralost a množství herních prvků a mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, stojany na kola a další.) 
- Velké množství sušáků na prádlo a klepače na koberce, sloupky 
- Absence zázemí pro aktivity dětí, mládeže a seniorů 
- Sběrná místa tříděného dopadu (organizace, nepořádek) 
- Zeleň (nové keře a stromy, alergeny lípa a bříza – odstranit) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. POSOUZENÍ Z HLEDISKA URBANISTICKÉHO ŘEŠENÍ  

V řešeném území sídliště na ul. Dvořákova se nachází 18 zděných pětipodlažních bytových domů zastřešených plochou 
střechou, 6 čtyřpodlažních bytových domů zastřešené nízkou sedlovou střechou s valbami (u MŠ), a jeden třípodlažní objekt u 
nemocnice. Přízemí bytových domů je osazeno 1,5 m nad terénem. Bytové domy jsou podsklepeny.  
Bytové domy tvoří pravidelné dvojice rozmístěné kolem osy sídliště. Osa sídliště je tvořena objektem mateřské školy a směruje 
směrem k nemocnici, kde nemá protiváhu (končí na parkovišti). Osa není v řešeném území čitelná. Podpořena je jen pěšími 
prošlapy v území. 
V každém pětipodlažním bytovém domu je umístěno 20 bytových jednotek, v čtyřpodlažních domech je 9 bytových jednotek a 
v třípodlažním objektu je umístěno 23 bytových jednotek. V bytových domech zde žije odhadem 749 obyvatel v 437 bytových 
jednotkách. Řada bytových domů prošla v nedávné době rekonstrukcí vnějšího pláště, výplní otvorů atd. Realizované úpravy jsou 
řešeny individuální cestou. 

Sídliště bylo vystavěné v 50. a 60. letech 20. století na terénním zlomu nad řekou Bečvou (viz. mapa z roku 1951). 
Urbanistická struktura je monofunkční a je tvořena 25 ti bytovými domy. Prostor mezi domy je využíván střídavě pro dopravní 
obsluhu nebo pro rekreační využití (park). Severozápadně od řešeného území bylo postaveno cca 191 řadových hromadných 
garáží. V řešeném území je vymezeno celkem 220 parkovacích míst (včetně parkoviště před nemocnicí). Počet neoznačených 
tolerovaných míst v řešeném území je 45. V severní části řešeného území se nachází točna městské autobusové dopravy. 
 Celé řešené území vykazuje znaky morálního a technického zastaralého prostoru (zpevněné plochy, parkování, mobiliář, 
osvětlení, dětská hřiště apod). 

 
Mezi zjištěné hodnoty řešeného území patří: umístění sídliště v zeleni, nachází se zde hodnotná vzrostlá zeleň a dostatek 
pobytových zelených ploch. Pro obyvatele sídliště je přínosná poloha sídliště v blízkosti řeky Bečvy, kde jsou soustředěny 
rekreační a relaxační aktivity, včetně cyklostezky č. 5 Bečva. 
 
V  řešeném území byly definovány území s potenciálem. Jedná se o vyasfaltovaný předprostor mateřské školy, prostor mezi 
točnou autobusů a bytovým domem a prostor před nemocnicí se stávajícím parkovištěm. Prostor mimo řešené území (stávající 
garáže) lze výhledově považovat za místo s velkým potenciálem  např. možnost vybudovat živý parter, garáže integrovat do 
objektu občanského vybavení. Území s potenciálem umožňuje variantní řešení a komplexní proměnu stávajícího stavu na nové 
funkční a architektonicky kvalitní řešení. 
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7. VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ  

V řešeném území byly na základě průzkumů a rozborů  definovány následující problémové jevy: 
 

ZÁKLADNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI 
 

 

A. URBANISMUS 

 Chybějící hierarchie veřejných prostor 

 Monofunkčnost urbanistické struktury 

 Čitelnost a ukončení kompoziční osy 

B. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 
       SILNIČNÍ DOPRAVA 

 nebezpečné výjezdy z vedlejší na hlavní silnici (ul. Dvořákova) 

 parkování (množství, stav povrchů, parkování návštěvníků nemocnice a meopty), 

 prostorové uspořádání komunikací a parkovacích míst (šířky, délky, sklony atp.) 

 odvodnění zpevněných ploch 

 technická zastaralost obrubníků a zpevněných ploch  

 rychlá jízda v řešeném území 

 hluk z venkovních ploch a dopravy 
 

PĚŠÍ DOPRAVA 

 dopravně nebezpečné místo - přechod u nemocnice (Dvořákova x Meopta, MHD x výjezd) 

 prošlapané pěšiny v území 

 chybějící pěší propojení podél garáží (nejkratší cesta do města z nemocnice) 

 odvodnění zpevněných ploch 

 technická zastaralost obrubníků a zpevněných ploch  
 
CYKLISTICKÁ DOPRAVA 

 chybějící cyklistické propojení cyklostezky vedoucí v souběhu s ulicí Dvořákovou a cyklostezky č. 5 Bečva vedoucí 
podél řeky  

 
       MHD 

 chybějící krycí přístřešek před nemocnicí 

C. ZELEŇ 

 zanedbaný zdravotní stav zeleně (přestárlá zeleň) 

 kvalita a stav parkových a odpočinkových ploch 

 nedostatečná údržba zeleně 

 stromy alergeny – lípa a bříza 

D. REKREACE A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 

 absence zázemí pro aktivity dětí, mládeže a seniorů 

 pejskaři - absence výběhu/cvičiště pro psy, psí exkrementy 

E. MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ 

 morální zastaralost a malé množství herních prvků a mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, stojany na kola a další.).  

 velké množství sušáků na prádlo, klepačů na koberce a sloupků.  

F. TECHNICKÁ A VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA 

 veřejné osvětlení (morální zastaralost, nízká intenzita osvětlení, malé množství svítidel, v některých místech absence 
svítidel). 

 sběrná místa tříděného dopadu (organizace, nepořádek) 

G. SOCIÁLNÍ PROBLÉMY, BEZPEČNOST 

 shromažďování lidí bez domova 

 opilá mládež (točna, houpačky) 
 
 

 

8. DEFINICE A POPIS PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ  

ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

POPIS  FOTOGRAFIE 
 

1. OBRUBNÍKY 
V řešeném území je v několika lokalitách 
identifikován propadlý, vychýlený obrubník. 
Malá šířka komunikací jednosměrné 
komunikace š.3,0 m, obousměrné 
komunikace šířky 4,1 m. 

 

 
 

2. PROŠLAPANÉ PĚŠINY 
V řešeném území je identifikováno několik 
využívaných vyšlapaných pěšin – absence 
chodníku. 
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3. CHODNÍK KONČÍCÍ V SILNICI  
Některé chodníky jsou ukončeny u 
podélného stání na ul. Dvořákova.  

 

 
 

4. RŮZNÉ POVRCHY V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ 
V řešeném území je identifikováno mnoho 
různých povrchů dle doby vzniku nebo 
opravy. Absence odvodnění povrchů. 

 

 
 

5. KVALITA POVRCHŮ 
Velké množství zpevněných ploch vykazuje 
defekty ve formě nerovností – propadlé 
místa, povrchy jsou rozřezané po 
rekonstrukci sítí atp.  
Hlavní vstup do mateřské školy. 

 

 
 

MOBILIÁŘ 
 
POPIS  FOTOGRAFIE 
1. LAVIČKY 

Nepoužitelné lavičky – torza. 
Morální a funkční zastaralost. 

 

 
 

 
 

2. ODPADKOVÉ KOŠE 
Nízký standard nových prvků 
z hlediska estetické a užitné 
kvality. 
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3. OSVĚTLENÍ 
Nefunkční osvětlení. 
Vzdálenost osvětlovacích 
těles. Morální a funkční 
zastaralost. V některých 
místech chybí osvětlení 
úplně. 

 

 
 

4. SUŠÁKY PRÁDLA 
Přežité vybavení sídliště z doby 
vzniku sídliště.  

 

 
 

5. SLOUPKY 
Přežité vybavení sídliště 
z doby vzniku sídliště. 

 

 
 
 
 
 

6. KLEPAČE NA KOBERCE 
Přežité vybavení sídliště 
z doby vzniku sídliště. Dnes 
slouží jako náhrada za herní 
prvky pro teenageri. 

 

 
 

7. PÍSKOVIŠTĚ 
Morální a funkční zastaralé 
pískoviště. Dnes již 
odstraněno, plocha 
zatravněna. 

 

 
 

8. KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ 
ODPAD 
Kontejnery jsou umístěny 
podél vnitřních komunikací. 
Kontejnery jsou volně 
umístěny na částečně 
zpevněných plochách. 
Prostor pro kontejnery není 
stavebně vymezen. 
Frekvence vyvážení 
kontejnerů není dostatečná, 
kontejnery jsou přeplněné a s 
tím souvisí i nepořádek 
v okolí jednotlivých stavenišť. 
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9. STOJANY NA KOLA 
V lokalitě chybí dostatek 
stojanů na kola. U BD jsou 
stojany umístěny nahodile 
v trávě před objektem. 
Morální a funkční zastaralost. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ZASTÁVKA U NEMOCNICE 
Zastávka před nemocnicí 
vykazuje znaky provizoria. 
Nedůstojné, chybí přístřešek 
pro letní stín a povětrnostní 
vlivy. 

 

 
 

11. UMÍSTĚNÍ MOBILIÁŘE 
Jednotlivé nové kusy mobiliáře – 
např. lavičky jsou umístěny 
náhodně nekoncepčně 
doprostřed volné zelené plochy. 
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12. HŘIŠTĚ 
Morální a funkční zastaralost 
hřiště i mobiliáře. V této lokalitě je 
připraven projekt na nové hřiště. 
Projekt prověřil variantně tuto 
část řešeného území u točny 
autobusů. 

 

 
 

 
 
BARIÉRY 
POPIS  FOTOGRAFIE 
1. VSTUPNÍ SCHODY 
Vstupy u čtyřpodlažních bytových 
domů jsou přístupné přes dva 
schodišťové stupně v prostoru 
chodníku. Schody jsou kryty 
stříškou nad vstupem. Tato 
úprava je dána datem vzniku 
objektů. 

 

 
 

2. ZÁBRADLÍ 
Část komunikace u garáží není 
průjezdná díky osazenému 
zábradlí. Zábradlí tvoří  pro 
automobilovou dopravu bariéru. 

 

 
 

 

DOPRAVA 

POPIS   
1. PARKOVÁNÍ MIMO 

VYMEZENÉ PLOCHY 
Z důvodu nedostatečného 
počtu vymezených 
parkovacích míst jsou 
obyvatelé sídliště nuceni 
parkovat mimo zpevněné 
plochy. Následně vznikají 
neestetické a funkčně 
problematické místa. 
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ZELEŇ 
 
POPIS   
1. LIDOVÁ TVOŘIVOST V 

PŘEDZAHRÁDKÁCH 
 

 
 
 
 

2. VHODNÉ ODCLONĚNÍ 
PARKOVIŠTĚ A VZNIK 
PŘEDZAHRÁDKY 
Před některými bytovými 
domy je vhodně 
zorganizován prostor. 
Parkoviště je opticky 
odcloněno živým plotem, u 
bytového domu tak vzniká 
poloveřejný prostor pro 
obyvatele domu s možností 
zřídit a vhodně osázet 
předzahrádku. 

 

 
 

3. PŘESTÁRLÁ ZELEŇ, 
NEVHODNÁ ZELEŇ – 
ALERGOLOGICKÉ 
STROMY 
V řešeném území jsou 
identifikovány problémy 
s údržbou zeleně, 
s přestárlou zelení, 
alergologickými stromy a 
nekoncepční výsadbou 
nových stromů různých 
druhů.  

 

 
 
 
 
 
 

 

9. STANOVENÍ CÍLŮ ŘEŠENÍ  

 

Cílem projektu je vytvořit kultivovaný prostor, který by zlepšil podmínky pro bydlení a život obyvatel na sídlišti Přerov - Dvořákova. 
Důvodem je potřeba logického a koncepčního uspořádání daného prostoru, řešení dopravy včetně dopravy v klidu, včetně řešení 
úprav veřejných ploch a souvisejícího vybavení. Projekt bude sloužit jako podklad pro další projektové stupně a následnou 
realizaci v této lokalitě. 
 

Na základě analýz (studium podkladů a terénní průzkum) i veřejného setkání s místními obyvateli jsme definovali následující cíle 
řešení: 
 

1.) Stanovit jasný účel pro jednotlivé části území – v území s poměrně intenzivní zástavbou je třeba využít potenciál 
veřejných prostranství  

2.) Zajistit pro obyvatele dostatek nových parkovacích míst, zvýšit bezpečnost chodců a řešit nebezpečné výjezdy na ul. 
Dvořákovou  

3.) Ochrana a rozvoj kvality bydlení – řešené území má lokální charakter a má sloužit především místním obyvatelům  
4.) Ochrana hodnotné zeleně a zelených ploch – kácení navrhnout jen v případě dožívajících nebezpečných a 

nevhodných stromů; po zvážení výjimečně pak tam, kde návrh nabízí výrazný přínos a řeší například nedostatečnou 
dopravní situaci a nedostatek parkovacích míst.  

5.) Větší nabídka míst pro pobývání a venkovní aktivity – možnost trávit čas venku „před domem“ je pro kvalitu bydlení 
zásadní, vytvořit soustředěné sportovní aktivity pro všechny věkové kategorie (U hřiště), navrhnout v rámci sídliště dětská 
hřiště. 

 

10. TABULKOVÁ ČÁST 
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REGENERACE SÍDLIŠTĚ PŘEROV - DVOŘÁKOVA 
   DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM - TABULKA INVENTARIZACE DŘEVIN - STAV KE DNI 28.5.2019 
   POŘ.Č NÁZEV VELIKOST 

STROMŮ 
VITALITA SADOVÁ 

HODNOTA 
POZNÁMKA NAVRŽENÝ ZÁSAH 

1. LÍPA SRDČITÁ (Tilia cordata)  VELKÝ 1       

2.  BŘÍZA BĚLOKORÁ (Betula pendula) STŘEDNÍ 2       

3. JAVOR BABYKA (Acer campestre) MALÝ 1       

4. BŘÍZA BĚLOKORÁ (Betula pendula) VELKÝ 2       

5. LÍPA SRDČITÁ (Tilia cordata)  VELKÝ 1     ZDRAVOTNÍ ŘEZ 

6. JAVOR BABYKA (Acer campestre) MALÝ 1       

7. TŘEŠEŇ (Prunus avium) STŘEDNÍ 2       

8. JASAN ZTEPILÝ (Fraxinus excelsior) VELKÝ 2       

9. JAVOR MLÉČ (Acer platanoides)       NÁLET ODSTRANIT 

10. SLIVOŇ MIRABELKA (Prunus domestica syriaca) MALÝ 3   NÁLET   

11. JASAN ZTEPILÝ (Fraxinus exceisior) VELKÝ 2       

12. BOROVICE ČERNÁ  (Pinus nigra) STŘEDNÍ 3       

13. TRNOVNÍK AKÁT (Robinia pseudacacia) STŘEDNÍ 2       

14. BŘÍZA BĚLOKORÁ (Betula pendula) STŘEDNÍ 2       

15. BŘÍZA BĚLOKORÁ (Betula pendula) STŘEDNÍ 2       

16. BOROVICE ČERNÁ  (Pinus nigra) STŘEDNÍ 2       

17. BŘÍZA BĚLOKORÁ (Betula pendula) STŘEDNÍ 2       

18. LÍPA SRDČITÁ (Tilia cordata)  MALÝ 1       

19. SMRK ZTEPILÝ (Picea abies) STŘEDNÍ 3     ODSTRANIT 

20. JASAN ZIMNÁŘ  (Fraxinus ornus L.) STŘEDNÍ 2       

21. JASAN ZIMNÁŘ  (Fraxinus ornus L.) STŘEDNÍ 2       

22. LÍPA SRDČITÁ (Tilia cordata)  VELKÝ 1 VÝZNAMNÝ TLAKOVÁ VIDLICE VAZBA, KONTROLOVAT  

23. JÍROVEC MAĎAL (Aesculus hippocastanum) VELKÝ 2   STATIKA KMENE   

24. LÍPA SRDČITÁ (Tilia cordata)  MALÝ 1       

25. JAVOR MLÉČ (Acer platanoides) MALÝ 1       

26. BOROVICE ČERNÁ  (Pinus nigra) MALÁ 2       

27. JAVOR MLÉČ (Acer platanoides) MALÝ 1       

30. BŘÍZA BĚLOKORÁ (Betula pendula) VELKÝ 2       

31. BŘÍZA BĚLOKORÁ (Betula pendula) STŘEDNÍ 2       

32. SMRK ZTEPILÝ (Picea abies) STŘEDNÍ 3     ODSTRANIT 

33. SMRK ZTEPILÝ (Picea abies) STŘEDNÍ 3     ODSTRANIT 

34. SMRK ZTEPILÝ (Picea abies) STŘEDNÍ 3     ODSTRANIT 

35. SMRK ZTEPILÝ (Picea abies) STŘEDNÍ 3     ODSTRANIT 

36. LÍPA SRDČITÁ (Tilia cordata)  VELKÝ 1 VÝZNAMNÝ     

37. LÍPA SRDČITÁ (Tilia cordata)  VELKÝ 3     ODSTRANIT 

38. JAVOR MLÉČ (Acer platanoides) MALÝ 1       

39. JAVOR MLÉČ (Acer platanoides) MALÝ 1       

40. LÍPA SRDČITÁ (Tilia cordata)  VELKÝ 1 VÝZNAMNÝ     

42. LÍPA SRDČITÁ (Tilia cordata)  VELKÝ 1 VÝZNAMNÝ   ZDRAVOTNÍ ŘEZ, ODSTRANIT BŘEČŤAN 

44. LÍPA SRDČITÁ (Tilia cordata)  MALÝ 1       
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POŘ.Č NÁZEV VELIKOST 
STROMŮ 

VITALITA SADOVÁ 
HODNOTA 

POZNÁMKA NAVRŽENÝ ZÁSAH 

49. SMRK ZTEPILÝ (Picea abies) STŘEDNÍ 3     ODSTRANIT 

50. JAVOR MLÉČ (Acer platanoides) STŘEDNÍ 2       

51. LÍPA SRDČITÁ (Tilia cordata)  VELKÝ 1 VÝZNAMNÝ   ZDRAVOTNÍ ŘEZ 

52. LÍPA SRDČITÁ (Tilia cordata)  VELKÝ 1       

53. BŘÍZA BĚLOKORÁ (Betula pendula) VELKÝ 2       

54. LÍPA SRDČITÁ (Tilia cordata)  VELKÝ 1       

55. JAVOR BABYKA (Acer campestre) MALÝ 1       

56. JAVOR BABYKA (Acer campestre) MALÝ 1       

57. BOROVICE LESNÍ (Pinus sylvestris) MALÝ 2       

58. BŘÍZA BĚLOKORÁ (Betula pendula) STŘEDNÍ 2       

59. BŘÍZA BĚLOKORÁ (Betula pendula) STŘEDNÍ 2       

60. BŘÍZA BĚLOKORÁ (Betula pendula) STŘEDNÍ 2       

61. BŘÍZA BĚLOKORÁ (Betula pendula) STŘEDNÍ 2       

62. BŘÍZA BĚLOKORÁ (Betula pendula) STŘEDNÍ 2       

63. BŘÍZA BĚLOKORÁ (Betula pendula) STŘEDNÍ 2       

64. BŘÍZA BĚLOKORÁ (Betula pendula) STŘEDNÍ 2       

65. BŘÍZA BĚLOKORÁ (Betula pendula) STŘEDNÍ 2       

66. BŘÍZA BĚLOKORÁ (Betula pendula) STŘEDNÍ 2       

67. BŘÍZA BĚLOKORÁ (Betula pendula) STŘEDNÍ 2       

68. SMRK OMORIKA (Picea omorika) STŘEDNÍ 2       

69. BOROVICE ČERNÁ  (Pinus nigra) STŘEDNÍ 2       

70. BŘÍZA BĚLOKORÁ (Betula pendula) STŘEDNÍ 1       

71. SMRK ZTEPILÝ (Picea abies) STŘEDNÍ 2       

72. SMRK ZTEPILÝ (Picea abies) STŘEDNÍ 2       

73. BOROVICE ČERNÁ  (Pinus nigra) STŘEDNÍ 2       

74. SMRK ZTEPILÝ (Picea abies) VELKÝ 3     ODSTRANIT 

75. SMRK ZTEPILÝ (Picea abies) VELKÝ 2       

76. SMRK ZTEPILÝ (Picea abies) MALÝ 3     ODSTRANIT 

77. SMRK ZTEPILÝ (Picea abies) STŘEDNÍ 2       

78. SMRK ZTEPILÝ (Picea abies) STŘEDNÍ 2   V ZÁPOJI, POTLAČENÝ JEDINEC ODSTRANIT (VE PROSPĚCH LÍPY 79) 

79. LÍPA SRDČITÁ (Tilia cordata)  VELKÝ 1 VÝZNAMNÝ     

80. LÍPA SRDČITÁ (Tilia cordata)  VELKÝ 1 VÝZNAMNÝ     

81. LÍPA SRDČITÁ (Tilia cordata)  VELKÝ 1       

82. LÍPA SRDČITÁ (Tilia cordata)  VELKÝ 1       

84. BOROVICE ČERNÁ  (Pinus nigra) STŘEDNÍ 2       

85. MODŘÍN OPADAVÝ (Larix decidua) VELKÝ 3       

86. BŘÍZA BĚLOKORÁ (Betula pendula) STŘEDNÍ 2       

88. CYPŘIŠEK (Chamaecyparis)  MALÝ 3     ODSTRANIT 

89. CYPŘIŠEK (Chamaecyparis)  MALÝ 3     ODSTRANIT 

91. SMRK ZTEPILÝ (Picea abies) MALÝ 2       

92. BŘÍZA BĚLOKORÁ (Betula pendula) STŘEDNÍ 2       

93. SMRK ZTEPILÝ (Picea abies) STŘEDNÍ 3     ODSTRANIT 

95. LÍPA SRDČITÁ (Tilia cordata)  VELKÝ 2       

96. SMRK ZTEPILÝ (Picea abies) VELKÝ 3       
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97. SMRK ZTEPILÝ (Picea abies) VELKÝ 3       

98. SMRK ŠEDÝ (Picea glauca) STŘEDNÍ 2       

99. BŘÍZA BĚLOKORÁ (Betula pendula) VELKÝ 3       

100. BŘÍZA BĚLOKORÁ (Betula pendula) VELKÝ 2       

101. BŘÍZA BĚLOKORÁ (Betula pendula) VELKÝ 2       

102. SMRK ZTEPILÝ (Picea abies) MALÝ 3     ODSTRANIT 

103. SMRK ZTEPILÝ (Picea abies) STŘEDNÍ 2       

105. TŘEŠEŇ PTAČÍ (Prunus avium) STŘEDNÍ 2       

106. BŘÍZA BĚLOKORÁ (Betula pendula) STŘEDNÍ 2       

107. BŘÍZA BĚLOKORÁ (Betula pendula) STŘEDNÍ 2       

108. BŘÍZA BĚLOKORÁ (Betula pendula) STŘEDNÍ 3       

109. BŘÍZA BĚLOKORÁ (Betula pendula) STŘEDNÍ 3       

110. BŘÍZA BĚLOKORÁ (Betula pendula) STŘEDNÍ 3       

111. BŘÍZA BĚLOKORÁ (Betula pendula) STŘEDNÍ 2       

112. BŘÍZA BĚLOKORÁ (Betula pendula) STŘEDNÍ 2       

113. BŘÍZA BĚLOKORÁ (Betula pendula) STŘEDNÍ 2       

114. BŘÍZA BĚLOKORÁ (Betula pendula) STŘEDNÍ 2       

115. BŘÍZA BĚLOKORÁ (Betula pendula) STŘEDNÍ 2       

116. SMRK ZTEPILÝ (Picea abies) STŘEDNÍ 2       

117. SMRK ZTEPILÝ (Picea abies) STŘEDNÍ 2       

118. SMRK ZTEPILÝ (Picea abies) STŘEDNÍ 2       

120. JERLÍN JAPONSKÝ - PENDULA (Sophora japonica L) MALÝ 2       

121. BŘÍZA BĚLOKORÁ (Betula pendula) VELKÝ 2       

123. BŘÍZA BĚLOKORÁ (Betula pendula) VELKÝ 2       

124. BŘÍZA BĚLOKORÁ (Betula pendula) VELKÝ 2       

126. LÍPA SRDČITÁ (Tilia cordata)  VELKÝ 1 VÝZNAMNÝ     

129. BŘÍZA BĚLOKORÁ (Betula pendula) VELKÝ 2       

130. SMRK PICHLAVÝ (Picea pungens) MALÝ 1     ODSTRANIT 

133. SMRK PICHLAVÝ (Picea pungens) MALÝ 1     ODSTRANIT 

137. BŘÍZA BĚLOKORÁ (Betula pendula) VELKÝ 2       

138. MODŘÍN OPADAVÝ (Larix decidua) VELKÝ 3       

139. LÍPA SRDČITÁ (Tilia cordata)  VELKÝ 1       

140. JAVOR MLÉČ (Acer platanoides) STŘEDNÍ 1   VÍCEKMEN   

141. LÍPA SRDČITÁ (Tilia cordata)  VELKÝ 1       

142. LÍPA SRDČITÁ (Tilia cordata)  VELKÝ 1       

143. LÍPA SRDČITÁ (Tilia cordata)  VELKÝ 1       

144. BŘÍZA BĚLOKORÁ (Betula pendula) VELKÝ 2       

145. VLAŠSKÝ OŘECH (Juglans regia L. STŘEDNÍ 2       

146. JASAN ZIMNÁŘ  (Fraxinus ornus L.) STŘEDNÍ 2       

147. JILM sp. (Ulmus x) VELKÝ 2       

148. LÍPA SRDČITÁ (Tilia cordata)  MALÝ 1       

149. LÍPA SRDČITÁ (Tilia cordata)  VELKÝ 2       

150. BŘÍZA BĚLOKORÁ (Betula pendula) VELKÝ 1       

151. JILM sp. (Ulmus x) VELKÝ 2       
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152. JEŘÁB PROSTŘEDNÍ (Sorbus intermedia) MALÝ 1       

153. JEŘÁB PROSTŘEDNÍ (Sorbus intermedia) MALÝ 1       

154. BŘÍZA BĚLOKORÁ (Betula pendula) VELKÝ 3       

155. BŘÍZA BĚLOKORÁ (Betula pendula) VELKÝ 3       

156. BŘÍZA BĚLOKORÁ (Betula pendula) VELKÝ 3       

157. BŘÍZA BĚLOKORÁ (Betula pendula) VELKÝ 3       

158. CYPŘIŠEK (Chamaecyparis)  MALÝ 2       

159. BŘÍZA BĚLOKORÁ (Betula pendula) VELKÝ 2       

160 SMRK PICHLAVÝ (Picea pungens) STŘEDNÍ 2       

161 MORUŠOVNÍK (Morus) MALÝ 2       

162. BŘÍZA BĚLOKORÁ (Betula pendula) STŘEDNÍ 2       

163. BŘÍZA BĚLOKORÁ (Betula pendula) STŘEDNÍ 2       

164. BŘÍZA BĚLOKORÁ (Betula pendula) STŘEDNÍ 2       

165. BŘÍZA BĚLOKORÁ (Betula pendula) STŘEDNÍ 2       

166. LÍPA SRDČITÁ (Tilia cordata)  VELKÝ 2       

167. LÍPA SRDČITÁ (Tilia cordata)  STŘEDNÍ 2       

167A. LÍPA SRDČITÁ (Tilia cordata)  MALÝ 1       

168. JABLOŇ (Malus) OKRASNÁ MALÝ 2       

169. MODŘÍN OPADAVÝ (Larix decidua) VELKÝ 2       

170. LÍPA SRDČITÁ (Tilia cordata)  VELKÝ 2       

171. TÚJE - ZERAV (Thuja) MALÝ 2       

172. BŘÍZA BĚLOKORÁ (Betula pendula) VELKÝ 2       

173. BŘÍZA BĚLOKORÁ (Betula pendula) VELKÝ 2       

175. TIS ČERVENÝ (Taxus baccata) MALÝ 2       

176. BOROVICE VEJMUTOVKA (Pinus strobus) VELKÝ  1 VÝZNAMNÝ DOMINANTA   

181. LÍPA SRDČITÁ (Tilia cordata)  VELKÝ  1     ŘEZ - ZAJIŠTĚNÍ PODCHODNÉ VÝŠKY 

182. LÍPA SRDČITÁ (Tilia cordata)  VELKÝ  1     ŘEZ - ZAJIŠTĚNÍ PODCHODNÉ VÝŠKY 

183. LÍPA SRDČITÁ (Tilia cordata)  VELKÝ  1     ŘEZ - ZAJIŠTĚNÍ PODCHODNÉ VÝŠKY 

184. LÍPA SRDČITÁ (Tilia cordata)  VELKÝ  1       

185. LÍPA SRDČITÁ (Tilia cordata)  VELKÝ  1     ŘEZ - ZAJIŠTĚNÍ PODCHODNÉ VÝŠKY 

186. LÍPA SRDČITÁ (Tilia cordata)  VELKÝ  1       

187. PLATAN JAVOROLISTÝ (Platanus × acerifolia) MALÝ 1       

188. JASAN ZIMNÁŘ (Fraxinus ornus) STŘEDNÍ 1       

189. LÍPA SRDČITÁ (Tilia cordata)  VELKÝ  1     ŘEZ - ZAJIŠTĚNÍ PODCHODNÉ VÝŠKY 

192. JASAN ZIMNÁŘ (Fraxinus ornus) VELKÝ 3       

193. LÍPA SRDČITÁ (Tilia cordata)  VELKÝ 1 VÝZNAMNÝ   ŘEZ - ZAJIŠTĚNÍ PODCHODNÉ VÝŠKY 

194. SMRK ZTEPILÝ (Picea abies) VELKÝ  1       

195. MODŘÍN OPADAVÝ (Larix decidua) VELKÝ 1       

196. SMRK ZTEPILÝ (Picea abies) STŘEDNÍ 3       

197. SMRK ZTEPILÝ (Picea abies) STŘEDNÍ 3       

198. SMRK ZTEPILÝ (Picea abies) STŘEDNÍ 3       

200. MODŘÍN OPADAVÝ (Larix decidua) STŘEDNÍ 2       

203. JÍROVEC MAĎAL (Aesculus hippocastanum) STŘEDNÍ 1       

204. BŘÍZA BĚLOKORÁ (Betula pendula) VELKÝ 2   V ZÁPOJI, POTLAČENÝ JEDINEC ODSTRANIT (VE PROSPĚCH JÍROVCE 203) 
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205. BŘÍZA BĚLOKORÁ (Betula pendula) VELKÝ 2       

206. JAVOR JASANOLISTÝ (Acer negundo L.) VELKÝ 2       

207. BOROVICE LESNÍ (Pinus sylvestris) VELKÝ 1       

208. BOROVICE LESNÍ (Pinus sylvestris) VELKÝ 1       

209. BOROVICE LESNÍ (Pinus sylvestris) VELKÝ 1       

210. BŘÍZA BĚLOKORÁ (Betula pendula) VELKÝ 1     ODSTRANIT 

211. BŘÍZA BĚLOKORÁ (Betula pendula) VELKÝ 1       

212. LÍPA SRDČITÁ (Tilia cordata)  MALÝ 1       

213. LÍPA SRDČITÁ (Tilia cordata)  MALÝ 1       

214. LÍPA SRDČITÁ (Tilia cordata)  MALÝ 1       

215. LÍPA SRDČITÁ (Tilia cordata)  MALÝ 1       

216. LÍPA SRDČITÁ (Tilia cordata)  VELKÝ 1 VÝZNAMNÝ     

220. LÍPA SRDČITÁ (Tilia cordata)  MALÝ 1       

221. LÍPA SRDČITÁ (Tilia cordata)  MALÝ 1       

223. LÍPA SRDČITÁ (Tilia cordata)  STŘEDNÍ 3     ODSTRANIT  

224. JAVOR MLÉČ (Acer platanoides) STŘEDNÍ 3   VÍCEKMEN ZDRAVOTNÍ ŘEZ 

225. JAVOR MLÉČ (Acer platanoides) STŘEDNÍ 2       

226. JAVOR MLÉČ (Acer platanoides) STŘEDNÍ 3       

227. JAVOR MLÉČ (Acer platanoides) STŘEDNÍ 1       

228. JAVOR MLÉČ (Acer platanoides) STŘEDNÍ 2       

229. JAVOR MLÉČ (Acer platanoides) STŘEDNÍ 1       

230. JAVOR MLÉČ (Acer platanoides) STŘEDNÍ 3       

231. JAVOR MLÉČ (Acer platanoides) STŘEDNÍ 1       

232. JAVOR MLÉČ (Acer platanoides) STŘEDNÍ 1       

233. JAVOR MLÉČ (Acer platanoides) STŘEDNÍ 1       

234. JAVOR MLÉČ (Acer platanoides) STŘEDNÍ 1       

236. TOPOL ČERNÝ (Populus nigra) VELKÝ 2       

237. TOPOL ČERNÝ ITALICA (Populus nigra) VELKÝ 3     ODSTRANIT 

238. TOPOL ČERNÝ ITALICA (Populus nigra) VELKÝ 3       

239. TOPOL ČERNÝ ITALICA (Populus nigra) VELKÝ 3       

240. JÍROVEC PLEŤOVÍ BRIOTII (Aesculus x carnea) MALÝ 1       

242. BŘÍZA BĚLOKORÁ (Betula pendula) VELKÝ 3       

243. PLATAN JAVOROLISTÝ (Platanus × acerifolia) MALÝ 1       

245. JAVOR BABYKA (Acer campestre) MALÝ 1       

246. PLATAN JAVOROLISTÝ (Platanus × acerifolia) MALÝ 1       

247. JAVOR BABYKA (Acer campestre) MALÝ 1       

248. LÍPA SRDČITÁ (Tilia cordata)  MALÝ 1       

249. LÍPA SRDČITÁ (Tilia cordata)  MALÝ 1       

250. SMRK ZTEPILÝ (Picea abies) VELKÝ 2       

251. JABLOŇ okrasná (Malus ×) MALÝ 1       

252. JABLOŇ okrasná (Malus ×) MALÝ 1       

253. TOPOL ČERNÝ ITALICA (Populus nigra) VELKÝ 3   PO REDUKCI   

254. TOPOL ČERNÝ ITALICA (Populus nigra) VELKÝ 3   TORZO SESADIT 

255. TOPOL ČERNÝ ITALICA (Populus nigra) VELKÝ 3   PO REDUKCI   
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256. TOPOL ČERNÝ ITALICA (Populus nigra) VELKÝ 3   PO REDUKCI   

257. TOPOL ČERNÝ ITALICA (Populus nigra) VELKÝ 3   PO REDUKCI   

258. JAVOR JASANOLISTÝ (Acer negundo L.) STŘEDNÍ 2       

259. JABLOŇ DOMÁCÍ (Malus × domestica) STŘEDNÍ 3       

260. LÍSKA OBECNÁ (Corylus avellana) STŘEDNÍ 2       
 

 

VITALITA 

1. DŘEVINY STÁVAJÍCÍ – PERSPEKTIVNÍ 

2. DŘEVINY STÁVAJÍCÍ - DOČASNÉ, K POSTUPNÉMU NAHRAZENÍ 

3. DŘEVINY DOŽÍVAJÍCÍ AŽ NEBEZBEČNÉ - NAVRŽENÉ KE KÁCENÍ 
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST 
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1. SPLNĚNÍ CÍLŮ REGENERACE  

 

Koncepčním urbanistickým návrhem byly splněny cíle projektu. V řešeném území byl návrhem vytvořen kultivovaný prostor, který 
zlepšuje podmínky pro bydlení a život obyvatel na sídlišti Přerov - Dvořákova. Daný prostor byl logicky a koncepčně uspořádán. 
V řešeném území byla řešena nevyhovující dopravní situace včetně dopravy v klidu. Dále byly řešeny úpravy veřejných ploch a 
bylo navrženo související vybavení a mobiliář, včetně veřejného osvětlení. Projekt bude dále sloužit jako podklad pro další 
projektové stupně a následnou realizaci v této lokalitě. 
 
NAPLNĚNÍ STANOVENÝCH CÍLŮ ŘEŠENÍ 
 

1.) Jasný účel pro jednotlivé části území – v území s poměrně intenzivní zástavbou byl využit potenciál veřejných 
prostranství.  
Řešené území v návrhu dělíme na lokality, které se odlišují svým charakterem – předprostor MŠ, vnitrobloky, parky, 
zadní cesta, před nemocnicí a u hřiště.  
Tyto lokality dále dělíme z hlediska užívání na veřejné prostory a poloveřejné prostory. Mezi veřejné prostory byla 
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 BD, hřiště u točny a další. Před jednotlivými bytovými domy byly pomocí 
živých plotů vymezeny poloveřejné prostory, které budou sloužit především obyvatelům přilehlých domů.  

2.) Zajistit pro obyvatele dostatek nových parkovacích míst, zvýšit bezpečnost chodců a řešit nebezpečné výjezdy 
na ul. Dvořákovou.   
V návrhu projektové dokumentace bylo vymezeno o 90 parkovacích míst více oproti stávajícímu stavu (výhledově lze 
uvažovat o zřízení dalších 20 míst na úkor stávající kvalitní zeleně. Byla navržena světelná signalizace pro pěší na 
frekventované ul. Dvořákova. Výjezdy na Dvořákovou byly řešeny stavební úpravou, tak aby bylo zamezeno parkování 
vozidel v rozhledovém trojúhelníku. Všechny komunikace uvnitř řešeného území byly navrženy jako obytné zóny 
s převahou pobytové funkce s přímou obsluhou staveb. V projektové dokumentaci byla navržena opatření pro regulaci 
rychlosti jízdy vozidel a to zejména příčné zpomalovací prahy, zúžení komunikace, jednosměrný provoz, přednost 
zprava, apod. 

3.) Ochrana a rozvoj kvality bydlení – řešené území má lokální charakter a bude sloužit především místním obyvatelům. 
Územím budou také procházet návštěvníci nemocnice z blízkého okolí. Navržené prvky jako dětské hřiště, místo pro 
zastavení, hřiště u točny byly vymezeny na základě výsledků ankety obyvatel sídliště. Dále je do obytné zóny 
doporučeno zakázat vjezd vozidlům mimo dopravní obsluhy, aby se předešlo parkování návštěvníků nemocnice a firmy 
Meopta. 

4.) Ochrana hodnotné zeleně a zelených ploch – kácení je navrženo jen v případě dožívajících nebezpečných a 
nevhodných stromů; po zvážení výjimečně pak tam, kde návrh nabízí výrazný přínos a řeší nedostatečnou dopravní 
situaci a nedostatek parkovacích míst. Také bylo 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 - zasakování 
na pozemcích navazujících na zpevněné plochy. Kvalita i kvantita zeleně se návrhem zvyšuje. 

5.) Větší nabídka míst pro pobývání a venkovní aktivity – stávající vybavení sídliště (mobiliář, dětská hřiště, osvětlení 
atp.) jsou již morálně a technicky zastaralé. V návrhu projektu navrhujeme nový mobiliář, nové pěší komunikace, včetně 
míst pro setkávání, dětských hřišť apod., které umožní trávit čas venku a tím zvýší kvalitu bydlení obyvatel. V severní 
části území jsme vytvořily soustředěné sportovní aktivity pro všechny věkové kategorie (U hřiště). 

 

   
                        Příklady řešení 
 
 

 
 
 
SPLNĚNÍ CÍLŮ DLE NALÉHAVOSTI 
 
Dle dotazníkového šetření a setkání s občany bylo zjištěno, že nejnaléhavějším problémem na sídlišti je nedostatečná 
kapacita parkovacích míst, dále následuje nedostatečné množství a kvalita městského mobiliáře, nedostatečné množství, kvalita 
zeleně (přestárlé stromy, nedostatečná údržba zeleně) a nevyužité sportovně rekreační možnosti území (viz otázka č.6 
dotazníkového šetření). 
Občané dle dotazníkového šetření preferují rekonstruovat a doplnit chodníky, rozšířit parkovací místa, doplnit mobiliář (lavičky, 
odpadkové koše, osvětlení), řešit dětská hřiště na sídlišti, upravit plochy veřejné zeleně a rozšířit prostory pro sportovně  - 
rekreační aktivity (viz otázka č.7 dotazníkového šetření). 
 
 
Mezi priority a první opatření, které je nutné z hlediska bezpečnosti řešit patří:  
- Návrh světelné signalizace pro pěší na frekventované ul. Dvořákova (II/434) 
- Výjezdy na Dvořákovou řešit stavební úpravou, tak aby bylo zamezeno parkování vozidel v rozhledovém trojúhelníku 
Tyto opatření se nacházejí mimo řešené území. 
 
Na základě analytické části, dotazníkového šetření a naléhavosti byla stanovena etapizace, která v I.etapě výstavby navrhuje 
rekonstrukci zadní cesty s navrženými kolmými parkovacími stáními a novým dopravním napojením u nemocnice. Vznikne 83 
parkovacích míst a další alternativní výjezd ze sídliště.  
Etapa č. IX, která uvažuje s výstavbou sportovního areálu je nezávislá na ostatních etapách a může být realizována současně 
nebo po etapě č. I. 
Do II. etapy výstavby byl zahrnut předprostor MŠ. Návrhem byl vytvořen pobytový, dopravně zklidněný prostor pro předškolní děti, 
odpovídající významu budovy. Následuje III. etapa s dopravní obsluhou vnitrobloku u MŠ. Tato část území je využívaná rodiči MŠ 
Vytvořením nové dopravní propojky a návrhem parkovacích míst typu K+R, dojde k zlepšení dopravní a bezpečnostní situace 
v lokalitě v době přivážení a odvážení dětí z MŠ. Součástí jsou také úpravy stávající zeleně a zelených ploch. Následující etapy 
jsou řazeny po logických částech od mateřské školy po nemocnici (od města do krajiny). 
 
ZHODNOCENÍ NÁVRHU VE VZTAHU K PLATNÉMU ÚZEMNÍMU PLÁNU 
 
Územní plán města Přerova, vydalo Zastupitelstvo města Přerova usnesením č. 801/25/2/2009 dne 21.9.2009 a nabyl účinnosti 
7.10.2009. V projektové dokumentaci bylo použito úplné znění Územního plánu města Přerov po vydání změn 
č.1,2,4A,4B,5,6,8,10 a 11 ze dne leden 2019. 

 

Řešené území je součástí stabilizované plochy určené pro BB - bydlení bytové (IDENTIFIKACE PLOCHY 01 – 033-BB/11,08). 

Parkoviště před nemocnicí je součástí stabilizované plochy určené pro DP – samostatné plochy dopravních zařízení 
(IDENTIFIKACE PLOCHY 01 – 252-DP/0,13). 

Řadové garáže a plocha před nimi je součástí stabilizované plochy určené pro DP – samostatné plochy dopravních zařízení 
(IDENTIFIKACE PLOCHY 01 – 251-DP/1,13). 

Zelená zatravněná plocha u točny autobusů je součástí stabilizované plochy určené pro UZ – veřejně přístupná prostranství 
pro městskou zeleň 
 

Z územního plánu města Přerov nevyplynuly pro řešené území žádné limity využití území, kromě ochranných pásem stávajících 
inženýrských sítí. Podél ulice Dvořákovi je trasována cyklostezka (z Kozlovic do centra města). Další cyklostezka probíhá podél 
řeky Bečvy – pod točnou autobusů. 
 
V lokalitě Před nemocnicí (etapa č.X) je v projektu regenerace sídliště uvažováno s výstavbou dvou polyfunkčních domů. 
Tento záměr je v rozporu s územním plánem, v kterém je daná plocha zařazena do stabilizované plochy DP – samostatné 
plochy dopravních zařízení. Navržená studie bude sloužit jako podklad pro změnu územního plánu. 
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SETKÁNÍ S OBČANY 
Setkání s občany proběhlo dne 26.6.2019 v sále domu pro seniory na ul. Kabelíkově. Diskuzi moderoval
 
Zápis je rozdělen podle jednotlivých lokalit, zapsány jsou komentáře kde  

 
a) účastníci hodnotí prvky návrhu jako pozitivní  
b) kde vidí negativa nebo rizika návrhu 
c) poznámky (komentáře), které se vztahují ke změně v návrhu nebo k aktuálnímu fungování veřejného prostoru  
 

1) PROSTOR PŘED ŠKOLKOU 

KLADY  
- Výsadba stromů v květináčích 
- Krátkodobé parkování  
- Parkování mimo prostor přímo před školkou 

ZÁPORY/RIZIKA 
- Nedostatek parkovacích míst (nutnost předat děti do MŠ, potřeba více času, nejde o klasicky „kiss and ride“) 

- Lavičky – večerní zdržování mladistvých a pobudů (Dvořákova 27, 39)  
- Cesta – nebezpečí pro děti 

POZNÁMKY 
- Požadavek na instalaci zrcadel (obtížný rozhled při vyjíždění). 
- Požadavek na větší kontrolu městskou policií v tomto místě (vandalismus, nevhodné chování apod. 

 
2) VNITROBLOK 1 

KLADY 
- Silniční propojka u školky  

ZÁPORY/RIZIKA 
- Parkování výfuky směrem k domům – znečištění ovzduší 

POZNÁMKY 
- Požadavek o zlepšení aktuální údržby zeleně. 

- Doplnit vyčíslení stávajících parkovacích míst vnitrobloku ve vztahu k návrhu 

3) PARK A 

ZÁPORY 

- Psí louka  – riziko blízkosti psů a malých dětí, psí louku doporučujeme přesunout do blízkosti řeky Bečvy (procházky 
podél řeky) 

POZNÁMKY 
- Upozornění na málo stínících prvků u hřišť pro malé děti. 

- Přesunout většinu herních prvků na místo u točny. 

 

4) VNITROBLOK 2 
ZÁPORY 

- Zrušení sušáků a klepačů (několik starších obyvatel využívá) 
- Velké náklady na údržbu živých plotů kolem parkovišť  

 
 

5) PARK B 

POZNÁMKY 
- Nechat část parku jako volný plácek pro děti. 
- Dotaz na možnost přidání parkovacích míst. 
- Upozornění na velké množství inženýrských sítí v tomto místě. 

 
 
 
 

 

6) PROSTOR PŘED NEMOCNICÍ 

ZÁPORY 
- Zvážit navýšení parkovacích stání v tomto místě 
- Vysoké náklady na polyfunkční dům (nebezpečí, že by zde parkovali další lidi z okolí) 

POZNÁMKY 
- Chybějící posezení na zastávce MHD (ul. Dvořákova) 

- Průchod přes parkoviště k nemocnici. 

- Prověřit možnost parkování v areálu nemocnice. 

 
7) HŘIŠTĚ 

KLADY 

- Celkově, tento návrh brán pozitivně  
- Možnost parkování pod hřištěm 

ZÁPORY 
- Psí park  

POZNÁMKY 

- Zvážit instalaci herních prvků – pro děti, mladistvé namísto psí louky   

 
8) OBECNĚ 

- Živé a hlučné aktivity směřovat spíš do oblasti točny 
- Uvítáme v prostoru vodní prvek 

 
 
POKYNY K DOPRACOVÁNÍ STUDIE REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ UL. DVOŘÁKOVA 
 
Na základě setkání s občany a studia rozpracované dokumentace předal odbor koncepce a strategického rozvoje projektantovi 
dne 6.8.2019 pokyny k dopracování studie revitalizace sídliště ul. Dvořákova. 
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2. POPIS URBANISTICKÉHO A ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ NÁVRHU 

2.1. KONCEPCE URBANISTICKÉHO A ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ NÁVRHU 

 

 
 
 
KONCEPCE URBANISTICKÉHO A ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ 
Koncepce návrhu regenerace sídliště na ul. Dvořákova spočívá v novém definování a vymezení ploch veřejných prostranství a 
organizaci dopravní infrastruktury. Hlavním prvkem celkové koncepce je znovuobjevená centrální pěší osa (park), který začíná u 
mateřské školy a pokračuje napříč celým územím až k areálu nemocnice. Dnes již pěší spojnice přes řešené území od nemocnice 
k MŠ funguje, jsou zde prošlapané cestičky a místy se prochází stávajícími parkovišti. Na této hlavní pěší ose jsou v návrhu studie 
rozmístěny místa setkávání pro chybějící aktivity v řešeném území (např. místa pro dětská hřiště různých věkových kategorií, 
prostor pro setkávání - pergola se stínicí plachtou, podél trasy jsou rozmístěny lavičky a vycházková organicky tvarovaná pěšina 
lemovaná trvalkovými záhony. Osa je ukončena u nemocnice výtvarným interaktivním prvkem s lavičkami a novou výsadbou 
stromů.  
Prostor před mateřskou školou je dopravně zklidněn, je navržena hravá povrchová úprava stávajícího asfaltového povrchu. 
Prostor je taktéž prostorově vymezen výsadbou stromů v květináčích a doplněnými lavičkami. Vzniklý předprostor bude sloužit 
k řazení dětí před odchodem na vycházku, k setkávání rodičů dětí a dalším aktivitám dětí. Prostor byl doplněn o další mobiliář, 
herní prvky, stojany na kola a veřejné osvětlení. Úprava tohoto prostoru umožní stávající zásobování školou, které probíhá z levé i 
pravé strany MŠ. V návrhu na vizualizacích je upravena také fasáda MŠ, která je původní břízolitová, před budovu je doplněno 
schodiště, která má sloužit jako hlediště ke vzniklému prostoru. Na základě požadavku ředitelky MŠ, bylo do výkresové části 
naznačeno nízké oplocení s vjezdovou bránou a brankou. 
 
Novým výrazným dopravním zásahem v území je návrh tzv. zadní cesty u garáží. Komunikace se v tomto místě nachází, je ale 
přístupná pouze průjezdem přes řešené území z ulice Dvořákova. Ve studii navrhujeme tuto komunikaci propojit se stávající 
komunikací u nemocnice a umožnit druhé napojení celé lokality. Napojení komunikace bude v mírném zářezu. Podél této zadní 
cesty navrhujeme v celé délce kapacitní parkovací stání. Zadní cesta současně slouží k obsluze stávajících hromadných garáží.  

 
 
 
Kolmá parkovací stání jsou od stávajících bytových domů oddělena novou stromovou alejí a novým pěším chodníkem, který v této 
části území v současnosti chybí. 
Ke zklidnění dopravy v řešeném území přispěje navržená změna stávajících komunikací na tzv. obytné ulice pro smíšený pohyb 
chodců a vozidel. Doplňkovými opatřeními budou vyvýšené vjezdy (zpomalovací prahy) z ulice Dvořákové, zpomalovací prahy 
a zúžení vozovky pro všechny příčné komunikace v místě centrálního parku a před MŠ a taktéž zpomalovací prahy a zúžení 
vozovky při vjezdu mezi bytové domy ze zadní cesty (od garáží). Další opatření ke zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti jsou 
podrobně popsány v koncepci dopravního řešení. 
Jednotlivé meziprostory mezi bytovými domy jsou funkčně ponechány dle stávající koncepce tj. střídá se prostor mezi bytovými 
domy pro dopravní obsluhu s komunikacemi a prostor bez vozidel – parková zeleň a chodníky. Tento základní funkční rytmus je 
ponechán v celém řešeném území. Nově je zorganizováno uspořádání dílčích funkcí v jednotlivých meziprostorech. 
 
Vnitroblok s dopravní obsluhou 
V řešeném území se vyskytují dva případy dopravního řešení. V prostoru před MŠ jsou k obsluze bytových domů ponechány 
jednosměrné komunikace v novém šířkovém uspořádání dle ČSN. V polovině tohoto vnitrobloku u MŠ je navržena nově 
dopravní propojka, tak aby umožnila rodičům vezoucí děti do MŠ pohodlné zastavení a předání dětí do MŠ bez nutnosti zajíždět 
dále do řešeného území. V této části území jsou navržena šikmá parkovací stání. 
V prostoru mezi bytovými domy Dvořákova č.41-55 a Dvořákova č. 57-71 je dopravní obsluha řešena obousměrnou komunikací 
trasovanou středem mezi bytovými domy. Před bytovými domy jsou navržena kolmá parkovací stání, oddělená od bytových domů 
živým plotem. Tímto uspořádáním nově vzniká mezi bytovými domy a parkovišti nový prostor pro obyvatele bytových domů. 
V tomto poloveřejném prostoru jsou navrženy lavičky, stojany pro kola, odp. koše a případně menší zahrádky, vyvýšené záhony. 
Tento poloveřejný prostor lze upravit dle požadavků vlastníků. 
 
Vnitroblok s parkovou úpravou  
V řešeném území se nachází park A mezi bytovými domy Dvořákova č.33-47.  Park je ponechán v přírodním stavu, místy 
doplněn o novou výsadbu, malou variabilní plochu a pobytovou louku. Část parku u garáží je možno doplnit o cvičební stroje pro 
seniory. Park B mezi bytovými domy Dvořákova č.49-63 je taktéž ponechán v přírodním stavu doplněn o novou výsadbu, o dvě 
malé variabilní plochy a pobytovou louku. Parkovou plochu je možno doplnit o další aktivity např. (Petanque, sluneční lázně – 
terénní modelace, stezka naboso, případně retro kousek zahrnující původní nezničený mobiliář sídliště). 
Část prostoru kolem bytových domů  Dvořákova č.73 je upravena do přírodního stavu.  
Parkové plochy jsou dále doplněny o plošnou výsadbu cibulovin. 
 
Areál u hřiště (varianta 1) 
Areál u hřiště (U točny) byl řešen v několika variantách. Do celkového řešení byla zapracována varianta č.1 s víceúčelovým 
hřištěm, lezeckou stěnou a workoutovou sestavou. Na tento sportovní areál navazuje vymezená psí louka a zbytkové plochy jsou 
navrženy v parkové úpravě. V této lokalitě byly doplněny zpevněné chodníky s vazbou na rekreační koridor podél řeky Bečvy. 
Variantní řešení této lokality je popsáno dále v textu. 
 
Lokalita před nemocnicí 
Lokalita před nemocnicí je řešena také v několika variantách. Do celkového řešení byla zapracována varianta, která urbanisticky 
nejlépe dotváří strukturu města a veřejné prostranství. V lokalitě jsou navrženy dva polyfunkční objekty. Prostřední objekt 
ukončuje pohledově vzniklou osu sídliště, průchozí obchodní pasáží dále umožní pěší prostupnost k nemocnici. Osově symetricky 
ke stávající stavbě Dvořákova č.73 je navržen další nárožní objekt, který umožní v parteru vybudovat občanské vybavení pro 
řešené území a funkčně vhodně doplní monofunkční strukturu sídliště. Pod oběma objekty je navrženo velkokapacitní podzemní 
parkoviště, které nahradí stávající povrchové. Zástavba je doplněna městskou zelení a zpevněnými plochami pro pohyb pěších.  
Těsná vazba nově vzniklých budov s areálem nemocnice zajistí vysokou návštěvnost vzniklých služeb a obchodů. Variantní 
řešení této lokality je popsáno dále v textu. 
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2.2 VARIANTY ŘEŠENÍ 

 
Areál u hřiště (varianta 1) – výkres č.B.5_1 
 
Areál u hřiště (U točny) ve variantně 1 využívá stávající objekt patrové garáže, kde před tuto východní fasádu navrhujeme umístit 
lezeckou předstěnu a boulder. Touto úpravou dojde k odclonění nevzhledné fasády garáží a vytvoření prostoru pro kondiční lezce 
s lavičkami a stromy. Na tuto část navazuje hlavní prvek areálu – víceúčelové hřiště s oplocením pro aktivity lidí všech věkových 
skupin. Hřiště je osazeno v terénu pomocí opěrných zídek. Za hřištěm směrem k točně je navržena workoutová sestava (venkovní 
posilovna) pro juniory. Mezi stávající komunikaci a víceúčelové hřiště je navržena psí louka v parkovém provedení s herními prvky 
pro psy. Tato plocha je oplocena nízkým plotem a je vybavena základním mobiliářem (lavičky, odpadkové koše, osvětlení. 
Zbytkové plochy jsou navrženy v parkové úpravě. V této lokalitě byly doplněny zpevněné chodníky s vazbou na rekreační koridor 
podél řeky Bečvy.  
 
Klady 

- Ekonomicky méně nákladná varianta než varianta 2 
- Vznikne koncentrované sportovně relaxační území s aktivitami pro obyvatele různých věkových skupin 
- Jedná se o částečně odloučené území na okraji řešeného území, které bude minimálně hlukem obtěžovat obyvatele 

sídliště 
- Soulad záměru s představami obyvatel na využití tohoto území 
- Do areálu je možno doplnit další prvky dle požadavku obyvatel – např. dětské hřiště 
- Orientace hřiště S-J 

 
Zápory 

- Realizace víceúčelového hřiště si vyžádá přeložku sdělovacího vedení, které prochází přes řešenou plochu 
- Přes řešené území dále prochází plynovodní potrubí STL, el. vedení VN, teplovodní potrubí – umístění mobiliáře a 

návrh výsadby nutno přizpůsobit a koordinovat se stávajícím vedením, nutný souhlas správců těchto sítí. 
- Terénní úpravy, opěrné zídky 

 
 

 
Varianta 1 

 
 
Areál u hřiště (varianta 2) – výkres č.B.5_2 a B.5_3 
 
Areál u hřiště (U točny) využívá ve variantě 2 stávající terénní modelace pro vytvoření podzemního parkování. Nájezd do 
podzemního polozapuštěného parkoviště je z ulice od nemocnice. Rovná střecha objektu parkování je využita pro umístění 
víceúčelového hřiště, workoutového hřiště, nástupní plochy a lezecké stěny. Obdobně jako ve variantě 1 je lezecká stěna 
situována k fasádě garáží. Za podzemním parkovištěm vznikne terénní zlom, který využíváme pro umístění stupňovitého posezení 
(lavičky v terénu). Místo u točny je využito pro psí louku s atrakcemi. V části u garáží je navržen menší park s pobytovou loukou.  
Po obvodu areálu je navržena výsadba s lavičkami, která vymezuje sportovní areál. Vzniklá převýšená terasa nad garážemi 
(komunikace u nemocnice a u nové části zadní cesty) je opatřena zábradlím. 
 
Kapacita podzemního parkoviště 60 míst 
 
Klady 

- Návrhem podzemního parkoviště vznikne 60 nových parkovacích míst 

- Vznikne koncentrované sportovně relaxační území s aktivitami pro obyvatele různých věkových skupin 
- Jedná se o částečně odloučené území na okraji řešeného území, které bude minimálně hlukem obtěžovat obyvatele 

sídliště 
- Soulad záměru s představami obyvatel na využití tohoto území 
- Do areálu je možno doplnit další prvky dle požadavku obyvatel – např. dětské hřiště 
- Využití potenciálu stávajícího terénu a rovné střechy garáží pro umístění hřiště 

 
Zápory 

- Ekonomicky nákladné řešení 

- Realizace areálu si vyžádá přeložky inženýrských sítí - sdělovacího vedení,  kanalizace, plynovodní potrubí STL, el. 
vedení VN, teplovodní potrubí. 

- nákladné terénní úpravy, opěrné stěny 
- Orientace hřiště V-Z 

 

 
Varianta 2 
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Lokalita před nemocnicí (varianta 1) – výkres č.B.5_4 a B.5_5 
 
Řešení varianty č.1 urbanisticky nejlépe dotváří strukturu města s veřejným prostranstvím v této části města. V lokalitě jsou 
navrženy dva polyfunkční objekty. Prostřední objekt ukončuje pohledově vzniklou osu sídliště (centrální park), průchozí obchodní 
pasáží dále umožní pěší prostupnost k nemocnici. Osově symetricky ke stávající stavbě Dvořákova č.73 je navržen další nárožní 
objekt, který umožní v parteru vybudovat občanské vybavení pro řešené území a funkčně vhodně doplní monofunkční strukturu 
sídliště. Pod oběma objekty je navrženo velkokapacitní podzemní parkoviště s kapacitou 200míst, které nahradí stávající 
povrchové parkoviště. Zástavba je doplněna městskou zelení a zpevněnými plochami pro pohyb a potkávání pěších.  Těsná 
vazba nově vzniklých budov s areálem nemocnice zajistí vysokou návštěvnost vzniklých obchodů a služeb.  
 
Kapacity: 
podzemního parkoviště  - 200 míst 
zastavěná plocha parkoviště - 2650 m2 
počet podzemních podlaží parkoviště - 2 
počet polyfunkčních domů – 2 
podlažnost domů – 3 nadzemní patra, horní patro ustupující 
zastavěná plocha jednoho domu 430 m2 
obestavěná plocha jednoho domu 5030 m3 
 
Klady 

- Dotvoření urbanistické struktury města 
- Vhodné funkční doplnění o obchody a služby do monofunkční struktury sídliště 
- Návrhem podzemního parkoviště vznikne 200 nových parkovacích míst 
- Vznikne pohledově výrazné nároží nové stavby (ul. Dvořákova a ul. U nemocnice) 
- Obchodní pasáž 

- Hmotové ukončení centrální osy sídliště jako protiváha MŠ 
- Využití stavebního potenciálu místa v zastavěném území 

Zápory 
- Ekonomicky nákladné řešení 
- Realizace záměru si vyžádá přeložky inženýrských sítí -  plynovodní potrubí STL, kanalizace, teplovodní potrubí. 
- s novou zástavbou se zvýší stávající kapacity (nové byty, kanceláře, obchody, služby) a s tím související zátěž 

území (doprava, parkování, větší koncentrace osob atp.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Varianta 1 
 

 
 

 
 
Varianta 1 – podzemní parkoviště (nahoře schéma – půdorysu 1.pp a dole schématický řez) 
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Lokalita před nemocnicí (varianta 2) – výkres č.B.5_6 
 
Ve variantě č.2 je navrženo nové parkoviště před nemocnicí s využitím vzrostlých stromů v prostoru mezi auty. Kapacita 
parkoviště je 53 parkovacích míst. Parkoviště má dva výjezdy na ulici u nemocnice a od okolí je vymezeno návrhem živého plotu. 
V centrální části parkoviště je navržen zasakovací průleh. Kompoziční centrální osa je ukončena interaktivním výtvarným prvkem 
a dále pokračuje pravidelným rastrem stromů vytvářející parkový prostor doplněný lavičkami. Na park navazuje krytý přístřešek 
MHD 
 
Kapacity: 
parkoviště  - 53 míst 
 
Klady 

- koncepční dořešení prostoru sídliště za použití nízkonákladového řešení 
- přívětivé parkoviště se vzrostlými stromy před nemocnicí 
- ortogonální parková úprava mezi bytovým domem a parkovištěm 
- zkvalitnění a vytvoření veřejného prostoru pro obyvatele a návštěvníky nemocnice 

Zápory 
- Realizace záměru si vyžádá přeložky inženýrských sítí -  plynovodní potrubí STL, kanalizace, teplovodní potrubí. 
- Není využit stavební potenciál místa  
- Nové parkoviště má o dvacet míst méně než úprava stávajícího parkoviště ve variantě 3 

 

 
 
Varianta 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lokalita před nemocnicí (varianta 3) – výkres č.B.5_7 
 
Ve variantě č.3 je navržena v úprava a zkapacitnění stávajícího parkoviště. Toto řešení je urbanisticky nekoncepční, reaguje 
pouze na stávající stav bez snahy situaci řešit. Vstup na centrální osu je přes parkoviště. 
 
Kapacity: 
parkoviště  - 73 míst 
 
Klady 

- nízkonákladového řešení 
Zápory 

- pokud by se realizoval navržený pás stromů tak si realizace záměru vyžádá přeložky inženýrských sítí -  kanalizace, 
teplovodní potrubí. 

- Není využit stavební potenciál místa  
- Dočasné nekoncepční řešení 

 
 
 
 
 

 
 
Varianta 3 
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2.3 ROZDĚLENÍ LOKALITY NA VEŘEJNÉ A POLOVEŘEJNÉ PLOCHY 

 
Řešené území dělíme na lokality, které se odlišují svým charakterem. Charakter těchto prostorů (Výkres č. B.2 Celková situace 
záměru – návrh) předurčuje také východiska pro jejich úpravu.  
 
VEŘEJNÉ PROSTORY  
Prostranství určená pro pobyt a setkávání veřejnosti – tedy všech, nikoli primárně obyvatel přilehlých domů. Tato prostranství si 
zaslouží zvýšenou péči jako těžiště veřejného života. V řešeném území tuto kategorii reprezentuje zejména park podél centrální 
osy, sportoviště u nemocnice (u točny) a nově tvořený prostor před nemocnicí u nových objektů (nároží).  
 
POLOVEŘEJNÉ PROSTORY  
Do této kategorie řadíme prostory, které by měly být utvářené přednostně pro užívání, setkávání a pohodu obyvatel přilehlých 
domů. Veřejnost má do těchto prostor přístup, nebydlící by se zde měl cítit „na návštěvě“ a „pod dohledem“ místních. Důležitá je 
zde ochrana kvality bydlení. Úpravy veřejných prostranství je třeba detailněji probrat s obyvateli domů, resp. s jejich zástupci. Zde 
nemá smysl investice bez jasné podpory místních – budoucích uživatelů. 

2.4 OZNAČENÍ LOKALIT 

 
Vzhledem k velikosti řešeného území bylo území rozčleněno do deseti lokalit. Toto členění odpovídá navržené etapizaci 
regenerace sídliště. 
 

 
PŘEHLEDNÉ SCHÉMA LOKALIT 
 

2.5 MATERIÁLOVÁ KONCEPCE VČETNĚ MOBILIÁŘE 

 
Konkrétní výběr nebo podrobnější řešení mobiliáře, veřejného osvětlení, dlažeb a dalších prvků nejsou předmětem této studie. 
Uvádíme zde základní principy pro řešení těchto prvků a s uvedením základních standardů. Materiálová koncepce bude v celém 
řešeném území i v jednotlivých etapách totožná. 
 
Ve výkresech je vyznačeno rozmístění laviček a dalších sedacích prvků. Snahou je, aby místa k sezení byla atraktivní z hlediska 
zajímavého výhledu (na okolní dění nebo do zeleně), příznivého mikroklimatu (slunce/stín).  
Typy sezení jsou navrženy v celé škále od klasických parkových laviček s opěradlem a područkami až po stupně amfiteátrového 
typu nebo zvýšených (dřevěných) ploch, které uvítají zejména mladí. Je třeba klást důraz na odolnost, trvanlivost a sjednocení 
vzhledu v rámci celé lokality. Konkrétní umístění bude řešeno v dalším stupni v rámci jednotlivých lokalit.  
 
STANDARDY MATERIÁLŮ A MOBILIÁŘE 
 
MOBILIÁŘ  

 Veškerý mobiliář bude materiálově a barevně sladěn (odsouhlasen architektem projektu, města). Je preferováno užití 
přirozených barev materiálů, nikoli jejich imitací.  

 Snadná údržba, trvanlivost jednotlivých prvků a odolnost v běžném provozu. 
 
LAVIČKY 

 Lavičky jsou navrhovány prioritně s dřevěným sedákem, dle konkrétní lokality pak s opěrkou či bez ní  

 Dřevo trvanlivé bez nutnosti nátěrů (modřínové), jednotného profilu.  

 Umístění laviček bude konzultováno s občany řešeného místa, lokality 

  místa k sezení by měla být atraktivní z hlediska zajímavého výhledu (na okolní dění nebo do zeleně), příznivého 
mikroklimatu (slunce/stín).  

 Vhodné spojovat možnost posezení s jinou funkcí, např. zídka, schody, ohrazení apod. 

 Nedoporučujeme lavičky s kovovým ani betonovým sedákem (studí / pálí).  
 

    
Příklady řešení    
 
STOLY 

 stoly materiálově sladit s lavičkami 
 

   
Příklady řešení   
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ODPADKOVÉ KOŠE 

 jednotného funkčního designu (odolné a trvanlivé) 

 doplnit sáčky pro psí exkrementy 
 

   
Příklady řešení   
 
STOJANY NA KOLA 

 jednotného funkčního designu (odolné a trvanlivé) 

 Stojan na kola musí umožňovat bezpečné uzamčení a opření kola. 
 

   
Příklady řešení   
 
 
DĚTSKÁ HŘIŠTĚ 

 Dětská hřiště a jiné herní prvky musí splňovat požadavky ČSN EN1176. Jsou navrhovány vkusné a dostatečně odolné 
typy se snadnou údržbou. 

 bude upřesněno v navazující projektové dokumentaci 
 

    
Příklady řešení    
 
 
 
 
 

KONCEPCE ŘEŠENÍ STANOVIŠŤ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD 
 
Pro problematické umístění kontejnerových stání je navrženo jejich přemístění a vymezení do „kontejnerových hnízd (hrazení)“ ve 
vazbě na vymezená parkovací stání (pro dvojici BD jedno „kontejnerové hnízdo“). Vzhled „kontejnerových hnízd“ by měl být 
sjednocený.   
 
DLAŽBY A DALŠÍ POVRCHY  
Základní (standardní) navržený povrch je betonová dlažba šedá 20x20cm (na všech chodnících). Konkrétní řešení je nad rámec 
podrobnosti studie. Představa o možném řešení je patrná z vizualizací. V parkových plochách podporujeme užití mechanicky 
zpevněného kameniva (pískový mlat, minerální beton) s kovovými obrubami oddělujícími plochy zeleně. 
 

   
Příklady řešení   
 
KOMUNIKACE V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ (OBYTNÉ ULICE) 

 Povrch komunikací je navržen s živičným povrchem 

 Zpomalovací prahy v obytných ulicích (zóna 30 km/h) budou provedeny z únosné betonové dlažby 20x10 barva černá 

 Pojezdové chodníky v místě zpomalovacích prahů budou v materiálu dle konkrétního chodníku, nosné souvrství bude 
provedeno jako pojezdové 

 
PARKOVACÍ STÁNÍ 

 pro parkovací stání je navržena vsakovací (mezerovitá) dlažba se zapuštěnými nosy.  
 

   
Příklady řešení   
 
CHODNÍKY – OBECNĚ 

 Navržené chodníky budou splňovat požadavky vyhláška 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Materiálově je preferováno užití 
tlumených barev haptické dlažby při zajištění dostatečného kontrastu s plochou dlažby hlavní (např. černá barva). 

 Prioritně jsou chodníkové plochy odvodňovány tak, aby bylo umožněno zasakování dešťových vod.  

 Chodníky budou snadno udržovatelné a odolné běžnému provozu a případně snad opravitelné. 
 



PROJEKT REGENERACE SÍDLIŠTĚ PŘEROV – DVOŘÁKOVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     37 

 

BETONOVÁ DLAŽBA 

 Pochozí plochy budou tvořeny šedou zámkovou dlažbou (200x200x60) mm, plochy určené pro pojezd vozidel do 3,5t pak 
dlažbou (200x200x80) mm. Pojížděné plochy budou určeny zadavatelem ve spolupráci s firmou zajišťující údržbu 
veřejných prostranství.  

 Na významných místech lze užití odlišných materiálů. 
 

   
Příklady řešení 

 
MLAT 

 V parkových plochách podporujeme užití mechanicky zpevněného kameniva (pískový mlat, minerální beton) s kovovými 
obrubami oddělujícími plochy zeleně. 

 

  
Příklady řešení  
 
ŠTĚRKOVÝ TRÁVNÍK 

 Kolem navrženého parkoviště u zadní cesty je navržen štěrkový trávník. Jedná se o zátěžový a pojízdný trávník na 
štěrkové vrstvě o mocnosti 15 až 30 cm, jehož meziprostory jsou vyplněny zeminou a zakořeněnou trávou. Štěrkové 
trávníky mají nejen potřebnou nosnost, ale také vsakovací schopnost, a to díky dostatečné pórovitosti a propustnosti. 

 

  

 

Příklady řešení   

 

 

2.6 KONCEPCE ZELENĚ 


V návrhu projektové dokumentace je navržena nová výsadba místních listnatých stromů – javory, duby, jilmy, neplodící 

třešně, jabloně. Keře – volně rostoucí kvetoucí listnaté a stálezelené druhy.  
Stávající zeleň v řešeném území je ve zhoršeném zdravotním stavu, druhové složení a kompoziční řešení je nevhodné a 

plochy nejsou schopny dostatečně plnit požadované funkce veřejné zeleně. Z hlediska druhového složení převažují lípy (Tilia 
cordata), břízy (Betula pendula) a jasany (Fraxinus ornus). Jako nevhodné se jeví poměrně masívní použití smrků (Picea abies,  
Picea pungens), které by měly být postupně nahrazovány domácími listnatými dřevinami případně borovicí (Pinus Sylvestris), 
která lépe odolává městskému prostředí. 

 
Koncepce zeleně: 
 

 Hlavním kompozičním prvkem jsou aleje, stromové skupiny a solitéry a volné pobytové trávníkové plochy. Tyto prvky jsou 
doplněny v exponovaných místech výsadbou keřů, trvalek nebo cibulovin.  

 Aleje doplňují a rámují řešené území především po jeho třech okrajích. Podél ulice Dvořákova (silnice II/434) dochází k 
doplnění stávající dvouřadé aleje. Podél navržené zadní cesty (u garáží) je obnovena jednořadá alej podél nového 
pěšího chodníku. V prostoru před nemocnicí u nové výstavby je doplněna stromová alej městského typu. U hřiště je 
doplněna jednořadá alej vymezující prostor psí louky a víceúčelového hřiště. 

 Zbývající plochy jsou doplněny tak, aby byla zajištěna vícevrstvá druhová skladba porostů a tím byla zajištěna kontinuita 
zeleně území.  

 Stromy jsou navrženy převážně listnaté s převahou domácích druhů – např. javory, duby, jilmy, neplodící třešně, jabloně. 
Preferovány jsou kvetoucí nebo na podzim zajímavě barvící druhy a kultivary, např. a také okrasné třešně.  

 Keřové výsadby jsou použity především ve formě volně rostoucích nízkých živých plotů, které jsou využity k vytvoření 
„předzahrádek“ a pocitovému rozčlenění veřejného a poloveřejného prostoru.  

 Keře jsou navrženy převážně listnaté nebo stálezelené. Preferovány jsou kvetoucí nebo na podzim zajímavě barvící 
druhy a kultivary.  

 V exponovaných místech jsou využity trvalkové záhony ve směsi trvalek s vysokou mírou autoregulace, které nevyžadují 
zvýšenou údržbu, přesto zajišťují žádoucí efekt tvarů, barev a struktur. V trávníkových plochách jsou navrženy skupiny 
časně kvetoucích jarních cibulovin pro jarní efekt.  

 

  
 

  

 

 
Příklady řešení zeleně – trvalková výsadba a pásy cibulovin. 
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2.7 KONCEPCE ŘEŠENÍ ODVODNĚNÍ ÚZEMÍ 

(s ohledem na zdržení vody v místě a přírodě blízká opatření) 
 
Návrh se zabýval možnostmi hospodaření s dešťovou vodou v území. Cílem je omezit množství dešťové vody odváděné do 
kanalizace a naopak co nejvíce vody zadržet ve vegetačních plochách, resp. v terénu, případně se vsakováním. 
Dešťové vody ze zpevněných ploch budou převážně zasakovány přímo na pozemcích navazující na tyto plochy, kde bude 
umožněno jejich vsakování pomocí vsakovacích retenčních průlehů, příkopů, vsakovacími systémy apod., přičemž je nutné dbát 
na důsledné předčištění vsakovaných vod tak, aby nemohlo docházet ke kontaminaci podzemních vod – nutno postupovat 
zejména v souladu se zák. č. 254/2001 Sb (vodní zákon), vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, atd. 
Vsakovací systém bude opatřen bezpečnostním přelivem s regulovaným odtokem.  Před samotnou realizací je nutno provést 
podrobný hydrogeologický průzkum a posouzení, včetně vsakovacích zkoušek. 
 
Nové spádování zpevněných ploch a komunikací je naznačeno v přiloženém schématu: 

 
 
POPIS SYSTÉMU:  
Dešťové vody z plochy komunikace a navržených parkovacích stání (vsakovací dlažba) budou odtékat na travnatou přilehlou 
plochu s vegetací. V tomto trávníku bude vybudován zasakovací průleh a retenční příkop, který odtok přívalového deště zadrží a 
postupně odvede do retenčních vrstev zeminy. Přebytek dešťových vod bude přes bezpečnostní přeliv odveden dešťovou 
kanalizací do stávající kanalizace. Přípojka dešťové kanalizace bude délky do 10 m pro každou etapu výstavby.  Návrh upravuje 
svažitost terénu do středu prostoru mezi BD. V rámci projektové přípravy budou ověřeny polohy všech stávajících inženýrských 
sítí, aby nedošlo ke vzájemné kolizi. 
 

 
 

 
 
                                        VSAKOVACÍ SYSTÉM - PŘÍKLAD ŘEŠENÍ 
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3. POPIS DOPRAVNĚ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ NÁVRHU 

3.1 KONCEPCE DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ 

 
HLAVNÍ BODY KONCEPCE DOPRAVY 

 Návrh světelné signalizace pro pěší na frekventované ul. Dvořákova (II/434) (mimo řešené území – zaznačeno ve 
výkresové části dokumentace) 

 Výjezdy na Dvořákovou řešit stavební úpravou, tak aby bylo zamezeno parkování vozidel v rozhledovém trojúhelníku 
(mimo řešené území – zaznačeno ve výkresové části dokumentace) 

 Všechny komunikace uvnitř řešeného území budou řešeny jako obytné zóny s převahou pobytové funkce s přímou 
obsluhou staveb, ve které je umožněn pohyb chodců, cyklistů a motorových vozidel a her dětí ve společném prostoru 
za stanovených podmínek provozu podle zvláštních předpisů. 

 V obytné zóně se předpokládá využití opatření pro regulaci rychlosti jízdy vozidel a to zejména příčné zpomalovací 
prahy, zúžení komunikace, jednosměrný provoz, přednost zprava, apod. 

 Do obytné zóny je doporučeno zakázat vjezd vozidlům mimo dopravní obsluhy, aby se předešlo parkování 
návštěvníků nemocnice a Meopty. 

 Minimální průjezdný prostor je navržen šířky 3,50 m a výšky 4,20 m, u obousměrné komunikace 5,5 m 

 V návrhu projektové dokumentace bylo vymezeno o 90 parkovacích míst více oproti stávajícímu stavu (výhledově lze 
uvažovat o zřízení dalších 20 míst na úkor stávající kvalitní zeleně. 

 Další parkovací místa jsou variantně navržena v podzemních garážích s celkovou kapacitou 187 (260 – 73) míst. 

 Pro parkování před MŠ bylo vymezeno 11 parkovacích míst (typu K+R), kde pomocí dopravního značení bude omezena 
doba parkování pro rezidenty. 

 
SILNIČNÍ DOPRAVA 

Stávající stav připojení řešené lokality je nevyhovující – nevyhovující šířka komunikace, špatné rozhledové poměry. 
Napojení komunikace bude rozšířeno na 5,5 m, v rozhledových trojúhelnících budou rušena parkovací stání. V případě 
frekventovaných přechodů pro chodce je doporučena poptávková světelná signalizace pro pěší. 

Lokalita bude dopravně napojena z ulice Dvořákova (sil. II/434). Způsob dopravního napojení lokality je v souladu 
s platným územním plánem města. Stavební provedení připojení lokality na pozemní komunikaci musí splňovat podmínky zákona 
č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, vyhl. MDaS č. 104/1997 Sb., ČSN 736102 a ČSN 736110. Stavební řešení obytné 
lokality musí splňovat podmínky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb. 

Komunikace v obytné zóně jsou navrženy ve funkční skupině D1 (komunikace se smíšeným provozem) – obytná zóna 
s převahou pobytové funkce s přímou obsluhou staveb, ve které je umožněn pohyb chodců, cyklistů a motorových vozidel a 
her dětí ve společném prostoru za stanovených podmínek provozu podle zvláštních předpisů. 

Obytná zóna je dimenzována pro šířku dopravního prostoru 5,5m pro obousměrný provoz, což odpovídá šířce jízdního 
pruhu 2,75 m (bez vodicích proužků). Zúžení dopravního prostoru je vždy na šířku min. 3,5 m. Připojení obytné zóny bude řešeno 
jako zvýšená křižovatková plocha v souladu s TP 85 včetně řádného osvětlení vjezdu a příslušného svislého a vodorovného 
značení. Veškeré komunikace jsou dimenzovány tak, aby umožnily obsluhu přilehlých objektů osobními a nákladními automobily 
(zejména vozidel svozu odpadu a HZS).  

V obytné zóně se předpokládá využití opatření pro regulaci rychlosti jízdy vozidel a to zejména příčné zpomalovací 
prahy, zúžení komunikace, jednosměrný provoz, přednost zprava, apod. Stavební řešení obytné zóny musí umožňovat pohyb 
vozidel dopravní obsluhy (vozidla hasičského sboru, odvoz odpadků, stěhování) a možnost bezpečného míjení vozidla 
s chodcem. V každém místě obytné zóny musí být zaručen minimální průjezdný prostor šířky 3,50 m a výšky 4,20 m. 
V křižovatkových prostorech jsou v souladu s příslušnými normami a technickými podmínkami respektovány požadavky na 
dodržení rozhledových poměrů. V návrhu obytné zóny byla prověřena možnost vjezdu na všechny navrhované pozemky.    
Zaoblení nároží křižovatek je standardně navrženo o poloměru minimálně 3 m, v místě napojení na ul. Dvořákovu min. 5m.  

Navrhované komunikace výškově kopírují stávající terén a polohově se kryjí či navazují na již vybudované komunikace. 
V místě navázání na ulici Dvořákova je stávající komunikace rozšířena na 5,5 m. Maximální podélný sklon komunikací je navržen 
8,33%, minimální 0,5%, základní příčný sklon je uvažován jednostranný 2,0%.  

Konstrukce vozovky komunikací je uvažována jako vozovka netuhá s krytem živičným. V prostoru se zvýšeným prahem 
bude povrch dlážděný. Veškeré komunikace budou lemovány silničním betonovým obrubníkem. Konstrukce parkovišť se 
předpokládá ze vsakovací betonové dlažby. Obytná zóna, komunikace pro pěší a chodníky jsou uvažovány s krytem z betonové 
dlažby.  

Odvodnění vozovek komunikací a parkovišť je uvažováno do vsaku (např. vsakovací průleh). Odtok vody ze zpevněných 
ploch bude zajištěn příčným a podélným sklonem komunikací a parkovišť.  
VEŘEJNÁ DOPRAVA 

Obsluha území je zajištěna městskou hromadnou dopravou. Nejbližší zastávka autobusu „Přerov, nemocnice“ se nachází 
na ulici Dvořákova v docházkové vzdálenosti do 200m. Další zastávka se nachází přímo před nemocnicí „Přerov, nemocnice 
brána“. Tato zastávka by měla být doplněna přístřeškem pro cestující. 

 
CYKLISTICKÁ DOPRAVA 

Značené cyklotrasy neprocházejí řešeným územím. Podél ulice Dvořákova je vedena místní cyklostezka. Severně 
řešeného území se nachází podél řeky Bečvy mezinárodní cyklotrasa č. 5 – Jantarová stezka. Návrh řešení spočívá v propojení 
těchto dvou cyklotras po místní komunikaci před nemocnicí. Vzhledem k nízké intenzitě dopravy a stísněným prostorovým 
podmínkám je navrženo vést cyklotrasu po místní komunikaci. Samostatný pruh pro cyklisty není v řešeném územní navrhován.     

Pěší a cyklistická doprava má zásadní vliv na charakter lokality. Dobré podmínky pro pěší a cyklisty vytváří předpoklady 
pro formování komunity a vznik kvalitního obytného prostředí. Při návrhu dopravního řešení lokality bylo dbáno na pěší přístup do 
volné krajiny.  

 
PĚŠÍ DOPRAVA 

Přístup do území pro pěší je řešen zejména z ulice Dvořákova a od nemocnice. Pro pohyb chodců je navržen zejména 
zklidněný prostor mezi bytovými domy. Nové chodníky jsou navrženy v místech již prošlapaných stezek. Minimální celková šířka 
chodníku činí 1,5m, podél komunikace včetně bezpečnostního odstupu pak 2,0m. Základní příčný sklon chodníků je uvažován 
2,0%. Podélné sklony chodníků nepřesahují sklon 8,33%. 

Obytná zóna je komunikace se smíšeným provozem, která nemá vyhrazené plochy pro jednotlivé druhy dopravy – 
jedná se o společný prostor. Pro pěší provoz je tedy využíván celý dopravní prostor místní komunikace. Návrh obytné zóny musí 
respektovat vyhl. č. 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Zejména je 
nutno dbát na řešení vodicích linií, maximální výškové rozdíly 20 mm, maximální dovolený podélný sklon komunikace 8,33% 
(1:12) a maximální příčný sklon 2,0% (1:50).  
 
PARKOVÁNÍ 

Dle výpočtu parkovacích stání je navržená kapacita nedostačující. Do obytné zóny je doporučeno zakázat vjezd 
vozidlům mimo dopravní obsluhy, aby se předešlo parkování návštěvníků nemocnice a Meopty. 

Parkovací plochy určené pro osobní vozidla jsou uvažovány především jako kolmá nebo šikmá parkovací stání, ojediněle i 
podélná stání (v podélném sklonu komunikace do 6,0%). 
Základní rozměry jsou pro kolmá stání 2,50 (krajní stání 2,75 m) x 5,0 m, pro osoby ZTP 3,5 m x 5,0 m. Podélná stání jsou 
navržena s minimálními rozměry 5,75 m (krajní stání 6,75 m) x 2,0 m. Parkování je možno koncipovat s převisem vozidla do 
zelených ploch, které se nacházejí podél komunikací a parkovišť 


V návrhu projektové dokumentace bylo vymezeno o 90 parkovacích míst více oproti stávajícímu stavu (výhledově lze uvažovat o 
zřízení dalších 20 míst na úkor stávající kvalitní zeleně. Celkem cca 110 míst. Další parkovací místa jsou variantně navržena 
v podzemních garážích. Podzemní garáže jsou uvažovány ve dvou lokalitách U nemocnice (200míst) a U točny (60 míst). 
Nedostatek parkovacích míst je způsoben také úbytkem a prodejem jednotlivých garáží, které jsou součástí sídliště. Pouze 23% 
všech garáží je využíváno osobami bydlícími na sídlišti. Prodejem dalších parkovacích míst se může situace dále zhoršovat.  
Problémy s parkováním vozidel jsou také způsobeny návštěvníky sousedící nemocnice a areálu fy. Meopta, které nemají vlastní 
parkoviště. Návštěvníci nemocnice a areálu fy. Meopta  k parkování svých vozidel využívají parkovací místa v řešeném území. 
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3.2 KONCEPCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ A ŘEŠENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

 
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 
Při projektování veřejných prostranství je klíčová koordinace se správci sítí již od prvotních fází projektu. Při obnově zpevněných 
pojížděných ploch navrhovat uložení kabelových sítí do chrániček a žlabů, případně dle prostorových možností sítě sdružovat do 
kabelovodů. Nové inženýrské sítě (např. kabely veřejného osvětlení) přednostně umísťovat do chrániček vedených v chodnících a 
nebránit tak budoucí výsadbě dřevin.  
Dle sdělení správců sítí (kromě veřejného osvětlení, viz, kapitola 3.6. Vyhodnocení technické infrastruktury) jsou inženýrské sítě 
v dobrém technickém stavu a není uvažováno s rekonstrukcí vedení. Zakreslené přeložky inženýrských sítí v projektu jsou 
vyvolány návrhem regenerace sídliště. Jedná se především o přeložky inženýrských sítí (teplovod a kanalizace) související 
s návrhem silnice u nemocnice (I. etapa). Další přeložky inženýrských sítí (sdělovací vedení, teplovod a kanalizace) budou 
vyvolány výstavbou víceúčelového hřiště a souvisejících staveb (IX. etapa). Návrh ukončení kompoziční osy interaktivním 
výtvarným prvkem (VIII. etapa) vyvolá přeložky inženýrských sítí (plynového vedení NTL, TV Nej). Výstavba dvou polyfunkčních 
objektů s podzemním parkováním (etapa X.) vyvolá přeložky inženýrských sítí (teplovod, kanalizační sběrač, plynové vedení a 
další). 
V ostatních etapách výstavby lze předpokládat, že v důsledku výškového zpřesnění záměru dojde k úpravám některých dalších 
inženýrských sítí. Úpravy budou vyvolány např. změnou povrchu úpravy (osazení chrániček), terénní úpravou může dojít ke 
změně krytí stávajících inženýrských sítí, také záleží na časovém horizontu realizace projektu s ohledem na stáří některých sítí. 
Vzhledem k těmto skutečnostem, byla do rozpočtu každé etapy přidána položka přeložky, opravy a úpravy inženýrských sítí. 
 
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 
Při návrhu venkovního osvětleni sídliště v Přerově, byl respektován soubor norem ČSN EN 13201 – Osvětleni pozemních 
komunikací a norma ČSN EN 12646-2 Světlo a osvětleni – osvětlení venkovních pracovních prostorů. Komunikace na sídlišti byly 
zatřízené dle normy ČSN EN 13201-1 Osvětleni pozemních komunikaci – část 1 Výběr tříd osvětleni. 
V nejbližším okolí řešeného území se nachází tři rozvaděče VO. Veřejné osvětlení sídliště Dvořákova bude napojeno na 
rozvaděč u BD 41. V I.etapě výstavby bude přiveden kabel VO z rozvaděče u BD 41 až ke garážím, kde bude proveden 
páteřní rozvod, z kterého se napojí jednotlivé následující etapy veřejného osvětlení.  Celý rozvod v řešeném území bude 
proveden nově. 
 
Normové požadavky pro osvětlení byly určeny následovně: 
Hlavní komunikace (P4): Em = 5,0lx, Emin = 1lx 
Vedlejší komunikace: (P5): Em = 3lx, Emin = 0,6lx 
Chodníky (P5): Em = 3lx, Emin = 0,6lx 
Parkoviště: (P4): Em = 5,0lx, Emin = 1lx 
 
Náhradní teplota chromatičnosti svítidel osvětlujících veřejné prostory je 3000 K, index podaní barev min. 70. Světelný tok svítidel 
je ve vypočtu redukován pro náhradní teplotu chromatičnosti 3000K. Osvětlení přechodu pro chodce je navrženo dle předpisu 
TKP 15 příloha č. 1. Pro zabezpečení požadovaného barevného kontrastu mezi osvětlením komunikace, na které je přechod 
navržen a přechodem je náhradní teplota chromatičnosti svítidel osvětlujících přechod 5700K. 
 
SPECIFIKACE SVÍTIDEL: 
(příklad standardu řešení) 
 
Svítidlo A -  sloupkové svítidlo 
LED sloupek nainstalovaný pomocí příruby o výšce 700mm, obsahující technologii Flat beam® společnosti Thorn. 1 LED zdroj 
napájený při 200mA. Integrální LED předřadník je součástí dodávky. Elektrická Třída ochrany I, IP66, IK10. Těleso: tlakově 
odlévaný hliník (EN44300, vhodné pro montáž v přímořském prostředí), práškově nanášený, texturovaný antracit (odstín blížící se 
RAL7043). Kryt: polykarbonát stabilizovaný vůči UV záření, polopískovaný. Upevňovací prvky: nerezová ocel. Dodáváno s LED 
zdroji v barvě 3000K. 
 
Svítidlo B - výška 4 m 
Svítidlo G - výška 4 m 
Elegantní, propracované architektonické svítidlo pro městské prostředí s 24 LED světelnými zdroji napájenými 250mA a optikou 
Pro široké ulice a pohodli. Předřadník typu elektronicky předřadník se stálým výstupem. Elektrická Třida ochrany I, IP66, IK10. 
Vrchní kryt a základna: tlakově odlévaný hliník (AS9U3, ekvivalent LM24, EN AC-46000) texturovaný černá (odstín blížící se 
RAL9005). Difuzor: tloušťka 6mm čiry sklo. Ramena: tlakově odlévaný hliník texturovaný černa (odstín blížící se RAL9005) zakryta 

štítem v provedeni plast ASA. Zapojeni předem s kabelem o délce 6m. Montáž na vrch sloupu O60mm, svítidlo rovnoběžné s 
vozovkou. Vybaveno obvodem pro snižování výkonu, účinný 3 hodiny před a 5 hodin po vypočítané půlnoci. Tuto funkci lze 
deaktivovat při instalaci pomoci snadno přístupného vnitřního vypínače. Možnost ovládání pomoci jednotky DALIs doplňkovými 
signálními kabely. Dodáváno s LED zdroji v barvě 3000K. 
 
Svítidlo C - výška 6 m 
Svítidlo D - výška 6 m 
Svítidlo F - výška 6 m 
 
Městské uliční LED svítidlo o velikosti malý s 24 LED napájenými při 350mA, 500mA, 700mA s optikou Pro úzké vozovky. 
elektronicky předřadník se stálým výstupem. Elektrická Třida ochrany II, IP66, IK09. Těleso: tlakově odlévaný hliník, texturovaný 
tmavě šeda. Kryt: tvrzeny plochy čirý sklo. Zapojeni předem s kabelem o délce 8m. Montáž na vrch sloupu O60mm. Integrovaná 
funkce tlumeni výkonu, pro snížení na 50%, účinná 3 hodiny před a 5 hodin po vypočítané půlnoci. Dodáváno s LED zdroji v barvě 
4000K. 
 
 
Svítidlo E  
Kompaktní, lehký, LED prostorový světlomet pro všeobecné účely. S tělesem střední. Předřadník typu konfigurováno pro řízení 
doplňkových vodičů pomoci DALI, napájení 72 LED při 700mA s vyzařovací charakteristikou Extra široka silniční. Kryti IP66, IK08, 
Elektrická Třida ochrany I. Těleso: tlakově odlévaný hliník, Světle šeda 150 písková s texturou (odstín blížící se RAL9006).. 
Difuzor: tloušťka 4mm tvrzeny sklo. Součástí dodávky je třmen pro obracenou montáž, jako volitelné příslušenství jsou samostatně 
k dispozici adaptery pro montáž na vrch sloupu. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. 
 
Svítidlo H  
Zemní svítidlo 

 



PROJEKT REGENERACE SÍDLIŠTĚ PŘEROV – DVOŘÁKOVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     41 

 

5. ETAPIZACE VÝSTAVBY 

 
Etapizace výstavby byla zvolena s ohledem na naléhavost stanovených cílů. Etapizace řešeného území je rozdělena do 10 
etap výstavby. Navazující etapy lze sloučit. Výkres etapizace č. B.3  je vytisknut v měřítku 1 : 500.  Jednotlivé etapy výstavby jsou 
označeny barevně a odpovídají rozdělení řešeného území do lokalit.  
Do první etapy výstavby je zařazena tzv. „zadní cesta“ u garáží, která zvýší kapacitu parkování o 83 míst a umožní další výjezd ze 
sídliště.  
Etapa č. IX, která uvažuje s výstavbou sportovního areálu je nezávislá na ostatních etapách a může být realizována současně 
nebo po etapě č. I. 
Do II. etapy výstavby byl zahrnut předprostor MŠ. Návrhem byl vytvořen pobytový, dopravně zklidněný prostor pro předškolní děti, 
odpovídající významu budovy. Následuje III. etapa s dopravní obsluhou vnitrobloku u MŠ. Tato část území je využívaná rodiči MŠ 
Vytvořením nové dopravní propojky a návrhem parkovacích míst typu K+R, dojde k zlepšení dopravní a bezpečnostní situace 
v lokalitě v době přivážení a odvážení dětí z MŠ. Součástí jsou také úpravy stávající zeleně a zelených ploch. Následující etapy 
jsou řazeny po logických částech od mateřské školy po nemocnici (od města do krajiny). 
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C. EKONOMICKÁ  ČÁST 

6. EKONOMICKÁ ČÁST 

Do souhrnu propočtu nákladů byla zapracována doporučená varianta obsažená ve výkrese B.2 Celková situace záměru – návrh. 
Areál u hřiště – varianta 1, lokalita před nemocnicí – varianta 1. 

6.1 SEZNAM NAVRHOVANÝCH ÚPRAV  

 

A URBANISMUS 
 

B DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA   

B.1.1 SILNIČNÍ DOPRAVA 
 

B.1.2 PARKOVIŠTĚ 
 

B.2.1 PĚŠÍ DOPRAVA - BETON 
 

B.2.2 PĚŠÍ DOPRAVA - MLAT, ŠTĚRKOVÝ CHODNÍK 

B.4. MHD PŘÍSTŘEŠEK 
 

B.5. POJEZDOVÁ PLOCHA S POVRCHEM HŘIŠTĚ 

B.6 POVRCH HŘIŠTĚ DOPADOVA PLOCHA 
 

C ZELEŇ   

C.1 KÁCENÍ, ZDRAVOTNÍ PROŘEZ 
 

C.2 NOVÁ VÝSADBA STROMŮ 
 

C.3 ŽIVÉ PLOTY 
 

C.4 VÝSADBA TRÁVNÍKU/PARKOVÁ ÚPRAVA 
 

C.5 POVRCHOVÉ ZASAKOVÁNÍ  
 

C.6. TERÉNNÍ ÚPRAVY - KOMUNIKACE 
 

C.6. TERÉNNÍ ÚPRAVY - MODELACE 
 

D REKREACE A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY   

D.1 DĚTSKÉ HŘIŠTĚ 
 

D.2 WORKOUT 
 

D.3 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ 
 

D.4 SENIOR ZASTAVENÍ, PETANQUE 
 

D.5 LEZECKÁ STĚNA 
 

D.6 STEZKA NABOSO 
 

E. MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ   

E.1 ODSTRANĚNÍ ZASTARALÉHO MOBILIÁŘE  
 

 
(LAVIČKY, ODPADKOVÉ KOŠE, STOJANY NA KOLA, SUŠÁKY NA PRÁDLO, KLEPAČE NA KOBERCE, SLOUPKY) 

E.2 NOVÝ MOBILIÁŘ 

 
E.2.1 LAVIČKY/STOLY 

 
E.2.2 ODPADKOVÉ KOŠE 

 
E.2.3 STOJANY NA KOLA (SOUBOR JEDNOTLIVÝCH STOJANŮ) 

E.3. OPLOCENÍ 
 

E.4. INTERAKTIVNÍ VÝTVARNÝ PRVEK 
 

E.5 PERGOLA, PLACHTA 
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

F. TECHNICKA A VEŘEJNA INFRASTRUKTURA 

F.1 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - SLOUPOVÉ 
 

F.2 PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 
 

F.3 SBĚRNÁ MÍSTA TŘÍDĚNÉHO ODPADU 
 

 

(ZPEVNĚNÝ POVRCH, VYMEZENÍ/OPLOCENÍ 
 
 
 

G. STAVBY A STAVEBNÍ ÚPRAVY 

G.1.1. STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘEDPROSTORU ŠKOLKY (SCHODIŠTĚ, PODIUM, ZASTŘEŠENÍ, SCHODIŠŤOVÝ VÝTAH)  

G.1.2. PODZEMNÍ PARKOVIŠTĚ 
 

G.2. POLYFUNKČNÍ DOMY 
 

G.2.1. POLYFUNKČNÍ DŮM 1 

 
G.2.2. POLYFUNKČNÍ DŮM 2 
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6.2 ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM REALIZACE PROJEKTU 

 

Navržený časový průběh regenerace – etapizace sídliště vychází z priorit stanovených na základě dotazníkového 
šetření a setkání s občany. Hlavní důraz je kladen na prostorovou koordinaci jednotlivých stavebních úprav a 
připravenosti a finančních možností města. Etapizace řešeného území je rozdělena do 10 etap výstavby. Toto řešení 
umožňuje snazší koordinaci jednotlivých lokalit a orientaci v řešeném území. Návrh etap byl proveden především s 
ohledem na prostorovou návaznost a komplexní řešení určených lokalit sídliště v jednotlivých etapách. Jednotlivé 
etapy výstavby lze sloučit s ohledem na cenu realizace do jedné akce.  
Postup regenerace sídliště bude upřesňován v průběhu realizace jednotlivých etap, podle aktuálních finančních 
možností města, dotačních titulů a dalších finančních zdrojů. Rovněž vývoj ve stanovení priorit z hlediska financování 
může, po zvážení všech ekonomicko – sociálních dopadů na obyvatele sídliště, změnit navržený průběh regenerace. 
V případě, kdy budou etapy regenerace sídliště rozšiřovány o další záměry, budou tyto záměry přednostně vybrány z 
návrhové části projektu regenerace. 
 
Při stanovení etapizace byl kladen důraz na řešení nejnaléhavějších problémů obyvatel sídliště, tak jak vyplynuly z 
výsledků ankety. Jedná se zejména o problematiku parkování, zpevněných chodníků, mobiliáře, dětských hřišť, 
zeleně, apod. 
 
Časový harmonogram bude průběžně upravován na základě projektové připravenosti záměru a finančních zdrojů 
města. 
 
Orientační odhad nákladů a orientační časový harmonogram. 

ETAPA 
VÝSTAVBY LOKALITA 

CENA (BEZ 
DPH) 

ČASOVÝ 
HARMONOGRAM  

Etapa I ZADNÍ CESTA 11 998 600 2024 

Etapa II PŘED MATEŘSKOU ŠKOLOU 3 005 300 2026 

Etapa III VNITROBLOK 1 - DVOŘÁKOVA 25-33 6 796 000 2026 

Etapa IV VNITROBLOK 2 - PARK A 4 634 900 2028 

Etapa V VNITROBLOK 3 - DVOŘÁKOVA 41 -55 6 896 100 2028 

Etapa VI VNITROBLOK 4 - PARK B 4 740 300 2030 

Etapa VII VNITROBLOK 5 - DVOŘÁKOVA 57 - 71 7 142 500 2030 

Etapa VIII DVOŘÁKOVA 73 2 822 000 2032 

Etapa IX U HŘIŠTĚ 6 022 500 2024 

Etapa X U NEMOCNICE (BEZ STAVEB) 3 635 800 2032 

CENA CELKEM   57 694 000  

6.3 NÁVRH ZPŮSOBU FINANCOVÁNÍ  ÚPRAV, UPŘESNĚNÍ ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ 

 

Financování programu regenerace sídliště jsou dány zejména příjmy města. Náklady na program regenerace sídliště představují 
velmi významnou částku z hlediska rozpočtu města a budou muset být hrazeny postupně v jednotlivých etapách. 

 
Finanční zdroje využitelné pro připravovanou regeneraci sídliště lze rozdělit na: 

- Vlastní investiční prostředky 
- Peněžní prostředky ze Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích  
 
Další možnosti financování 
- Zdroje státního rozpočtu 
- Regionální zdroje – dotační zdroje z kraje 
- Zdroje sdružené a soukromé se státní podporou 
- Zdroje sdružené - nadace, nestátní a neziskové organizace 

6.3 ODHAD NÁKLADŮ  NA PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH ETAP 

 

ETAPA VÝSTAVBY LOKALITA CENA (BEZ DPH) 

Etapa I ZADNÍ CESTA 11 998 600 

Etapa II PŘED MATEŘSKOU ŠKOLOU 3 005 300 

Etapa III VNITROBLOK 1 - DVOŘÁKOVA 25-33 6 796 000 

Etapa IV VNITROBLOK 2 - PARK A 4 634 900 

Etapa V VNITROBLOK 3 - DVOŘÁKOVA 41 -55 6 896 100 

Etapa VI VNITROBLOK 4 - PARK B 4 740 300 

Etapa VII VNITROBLOK 5 - DVOŘÁKOVA 57 - 71 7 142 500 

Etapa VIII DVOŘÁKOVA 73 2 822 000 

Etapa IX U HŘIŠTĚ 6 022 500 

Etapa X U NEMOCNICE (BEZ STAVEB) 3 635 800 

CENA CELKEM   57 694 000 

 
POZNÁMKA: 
VŠECHNY CENY V NÁSLEDUJÍCÍH TABULKÁCH JSOU UVEDEN BEZ DPH. 
CENY BYLY STANOVENY NA ZÁKLADĚ AGREGOVANÝCH POLOŽEK DLE  PUBLIKACE: PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A 
TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY OBCÍ, 2017, MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


