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Návrh pro 22. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 6. 12. 2021 

Zpravodaj:  Ing. Petr Měřínský, primátor 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Pavel Gala, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Strategický plán rozvoje statutárního města Přerova pro období 2021 - 2027 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje Strategický plán rozvoje statutárního města Přerova pro období 2021 - 2027. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

dne 18.11.2021 po projednání podala usnesením č. 2722/74/6/2021 návrh Zastupitelstvu města 

Přerova schválit Strategický plán rozvoje statutárního města Přerova pro období 2021 - 2027. 

 

Důvodová zpráva: 

V prosinci 2019 zahájil odbor koncepce a strategického rozvoje přípravu nového dokumentu. Pro 

zpracování byla v lednu 2020 vybrána společnost PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. 

(dále jen PROCES) z Ostravy. 

  

V únoru 2020 společnost PROCES odstartovala zpracování analytické části strategického plánu. V 

průběhu zpracování analytické části, v červnu - září, probíhalo rozsáhlé dotazníkové šetření mezi 

obyvateli města ke zjištění spokojenosti s životem v Přerově a názoru na budoucí rozvoj města. Svůj 

názor sdělilo 1017 respondentů. Výzkum byl prováděn v ulicích města face to face, přímým 

dotazováním i on-line dotazováním na webových stránkách města. Souběžně s průzkumem mezi 

obyvateli města byl v červnu - červenci 2020 realizován průzkum podnikatelského prostředí, do 

kterého se zapojilo 32 společností. Výsledky průzkumů tvořily nezbytné podklady pro další proces 

tvorby strategického plánu. Na začátek roku bylo z důvodu nepříznivých epidemických podmínek 

posunuto veřejné projednání analytické části. Projednání se uskutečnilo 18.01.2021 online formou, 



videokonferencí prostřednictvím platformy MS Teams.  

  

Do další části zpracování plánu (tj. návrhová část - vize, cíle, opatření, aktivity) se dle principu 

komunitního plánování a partnerství zapojil veřejný i soukromý sektor. Ze zástupců politických klubů, 

významných přerovských firem, neziskových organizací působících ve městě, z odborů Magistrátu 

města, příspěvkových organizací města byl Radou města Přerova (dne 25.06.2020 usnesením č. 

1498/40/5/2020) zřízen Řídicí výbor (hlavní řídící orgán) a pracovní skupiny jako poradní orgány 

Řídicího výboru zaměřené na úzkou odbornou oblast rozvoje města. 

  

  

Řídicí výbor se spolupodílel na zpracováním návrhové části. Jeho činností bylo projednat, upravit a 

schválit výstupy z jednotlivých fází plánu, úzce spolupracovat s hlavním zpracovatelem - společností 

PROCES. Podklady pro jednotlivá jednání Řídicího výboru byly předjednány v pracovních skupinách. 

Řídicí výbor a pracovní skupiny v období od ledna - října 2021 sestavily pod odborným vedením 

společnosti PROCES SWOT analýzu, vytvořily vizi, stanovily cíle a opatření. Tedy návrhovou část 

strategického plánu. Proběhl sběr projektových záměrů, ze kterého byl sestaven Zásobník projektů, 

Akční plán pro období 2021 - 2022. Celý dokument doplnila implementační část, tedy nastavení 

kompetencí, proces přípravy projektů a aktivit. Řídicí výbor uskutečnil 8 jednání, každá pracovní 

skupina se sešla třikrát, což je celkově dalších 12 jednání. Všechna jednání proběhla vzhledem k 

epidemické situaci online formou. 

  

V březnu 2021 byl zpracován dokument „Oznámení koncepce", na základě kterého proběhlo 

zjišťovací řízení, zda koncepce může mít/nemá vliv na životní prostředí (dle zákona č. 100/2001 Sb.). 

Krajský úřad Olomouckého kraje vydal závěr zjišťovacího řízení, ve kterém určil dle vyjádření 

dotčených správních úřadů a územních samosprávných celků, že koncepce „Strategický plán rozvoje 

statutárního města Přerova pro období 2021 - 2027“ bude posuzována podle zákona č.100/2001 Sb. K 

tomuto řízení bylo zpracováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (hodnocení 

SEA) dle přílohy č. 9 zákona 100/2001 Sb. a vyhodnocení vlivů na soustavu Natura 2000 (hodnocení 

Natura ) dle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Strategický plán spolu s 

vypracovaným hodnocením SEA a Natura byl dne 31.08.2021 předložen Krajskému úřadu 

Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství k posouzení vlivů na životní prostředí.  

  

Dne 18.10.2021 proběhlo v Městském domě Přerov, veřejné projednání strategického plánu vč. 

projednání vlivů koncepce na životní prostředí a soustavu Natura 2000, na kterém byli občané města 

seznámeni s plánem a mohli, ať už přímo nebo následně písemně, vyjádřit své připomínky a náměty. 

Ke zpracovanému strategickému plánu nebyly vzneseny připomínky. 

  

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný 

orgán dle § 22 písm. b) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí vydal dne 08.11.2021 

souhlasné stanovisko k návrhu koncepce. Stanovisko je přílohou předlohy.  

  

  

  

Příloha:  

 Strategický plán rozvoje statutárního měst Přerova pro období 2021 - 2027 (analytická, návrhová, 

implementační část) + přílohy plánu: Zásobník projektů, Akční plán pro období 2021 - 2022 

 stanovisko o posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. 

 

 

 


