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Návrh pro 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 6. 9. 2021 

Zpravodaj:  Mgr. Petr Kouba, 1. náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Pavel Gala, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Adaptační strategie města Přerov na změnu klimatu pro období 2021 - 2030 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje Adaptační strategii města Přerov na změnu klimatu na období 2021 - 2030. 

 

Důvodová zpráva: 

Zpracování strategie se v prosinci 2020 ujala se svojí nejvýhodnější cenovou nabídkou společnost 

ASITIS - Atregia, v čele s vedoucím zhotovitelem ASITIS, s.r.o., IČ 07836686.  

Předmětem díla bylo vyhodnotit výchozí situaci popsáním trendů hlavních klimatických změn, 

zmapovat zranitelnost celého města, zhodnotit dopady největších hrozeb, potenciál adaptačních a 

mitigačních opatření. Na analytické činnosti navázalo zpracování návrhu adaptační strategie, akčního 

plánu a implementační části.  

  

Analyzují se hydrometeorologické hrozby, např. sucho, přívalové srážky, extrémní teploty, extrémní 

vítr, inverzní situace, eroze půdy, nedostatek vody, znečištění ovzduší nebo kolaps energetických sítí. 

Jako hlavní hrozby s největším dopadem pro Přerov byly vyhodnoceny vlny horka, sucho a bleskové 

povodně. Těmto se dále věnuje návrhová část. Návrhová část hledá opatření, která sníží zranitelnost 

města a zvýší odolnost vůči největším klimatickým hrozbám.   

Do zpracování dokumentu se dle principu komunitního plánování a partnerství zapojil veřejný i 

soukromý sektor. Zpracovatelská společnost úzce spolupracovala s pracovní skupinou sestávající se z 

odborníků na životní prostředí, tj. zástupců organizací zabývajících se ochranou ŽP a osvětou, 

zástupců pracovníků magistrátu a Technických služeb města Přerova (z oblasti zeleně, vodního 

hospodářství, životního prostředí, koncepce a rozvoje města), zástupců výrobních/průmyslových 

podniků (Precheza a.s., Metso Czech Republic, s.r.o., Veolia Energie ČR, a.s.), zástupce 

zemědělských podniků. 



  

Veřejnost mohla vyjádřit své názory na klimatické dění a řešení ochrany v anketě proběhlé v období 

února - dubna 2021. Ankety se zúčastnilo 502 občanů. Dne 30.03.2021 připravili zpracovatelé on-line 

veřejné projednání analytické části a 28.06.2021 veřejné projednání návrhové části v Městském domě 

Přerov. 

  

Zpracování strategie doprovází, přes počáteční potíže s navázáním kontaktu, spolupráce s norským 

partnerem Smart Innovation Norway. Proběhlo jednání se zástupkyní paní Ulrike Holmgren formou 

videocallu. K návrhové části je domluvený další videocall, který by měl dle informací zpracovatelů 

proběhnout dne 25.08.2021.   

Adaptační strategie je koncepčním materiálem, který podléhá dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování 

vlivů na životní prostředí oznámení Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí 

a zemědělství. Po schválení v orgánech města bude strategie předložena krajskému úřadu ke 

zjišťovacímu řízení. Dle výsledků řízení může koncepce následně doznat změn.  

  

Celý dokument, prezentace i zápis z jednání s norským partnerem je k dispozici na webu: 

https://www.modrozelenyprerov.eu/ 

  

  

Zpracování strategie je spolufinancováno částkou 450 000 Kč z Norských fondů 2014-2021, z 

Programu "Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu". 

  

  

Strategie byla předložena dne 19.08.2021 Radě města Přerova, která svým usnesením č. 

2495/68/5/2021 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova koncepční materiál schválit. 

  

Příloha:  

 Adaptační strategie pro období 2021 - 2030 - dokument jehož součástí je analytická část, návrhová 

část a implementační část 

 Manažerské shrnutí 

 Katalog adaptačních opatření 

 

 

 


