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Akční plán pro období 2021-2022 Strategický plán rozvoje statutárního města Přerova pro období 2021 -2027

PO
Kód 

opatření
Název opatření Název aktivity Popis aktivity

Předpokládaný 

odpovědný subjekt

(odbor, oddělení apod.)

Předpokládaný 

termín realizace 

(od-do)

Odhad rozpočtu 

aktivity
Rozpočet 2021 Rozpočet 2022

Realizátor (město 

/ jiný subjekt / 

spoluúčast)

Připravenost aktivity k realizaci

(v realizaci/ připraveno k realizaci/ 

záměr)

1 1.1.1

Podpora rozvoje škol a školských zařízení a kvality 

vzdělávání. Posílení připravenosti žáků a studentů na 

vstup na trh práce.

Modernizace a vybudování odborných učeben 

pro ZŠ Přerov, Želatovská 8

Spočívající v rekonstrukci odborných učeben a zajištění 

bezbariérovosti objektu.

MMPr- odbor PRI, odbor  

SVŠ
2022-2023 18 000 000 Kč 0 Kč 18 000 000 Kč město

Zpracována PD pro provádění stavby z 

roku 2017, nutná aktualizace PD a 

rozpočtu

1 1.1.1

Podpora rozvoje škol a školských zařízení a kvality 

vzdělávání. Posílení připravenosti žáků a studentů na 

vstup na trh práce.

Modernizace a vybudování odborných učeben 

pro ZŠ Přerov, Trávník 27

Spočívající v rekonstrukci odborných učeben a vybudování nové ICT 

sítě, včetně vnitřní konektivity školy.

MMPr - odbor PRI, odbor 

SVŠ
2021-2022 21 918 000 Kč 21 918 000 Kč 0 Kč město Připraveno k realizaci (zpracována PD) 

1 1.1.1

Podpora rozvoje škol a školských zařízení a kvality 

vzdělávání. Posílení připravenosti žáků a studentů na 

vstup na trh práce.

Rekonstrukce a revitalizace školních zahrad 

mateřských škol v Přerově, včetně 

odloučených pracovišť

Cílem projektů jsou rekonstrukce a revitalizace školních zahrad 

mateřských škol a odloučených pracovišť, včetně vybavení herních 

prvků ve vazbě na školní vzdělávací programy a zaměření mateřských 

škol. 

V rámci projektu je potřeba zajistit zabezpečení proti nepovolenému 

průniku cizích osob.

MMPr - odbor PRI, odbor 

SVŠ
2022-2026 20 000 000 Kč 0 Kč 4 000 000 Kč město Záměr 

1 1.1.1

Podpora rozvoje škol a školských zařízení a kvality 

vzdělávání. Posílení připravenosti žáků a studentů na 

vstup na trh práce.

Podporovat nadstandardní pedagogické služby 

v Základní škole Přerov, Boženy Němcové 16

Poskytovat zvýhodněný provozní příspěvek zřizovatele. 

Financovat náklady speciálního pedagoga z prostředků zřizovatele, 

pokud neexistuje jiný využitelný zdroj. 

Financovat náklady školního psychologa z prostředků zřizovatele, 

pokud neexistuje jiný využitelný zdroj. 

Financovat náklady sociálního pedagoga z prostředků zřizovatele, 

pokud neexistuje jiný využitelný zdroj. 

Pokračovat v činnosti školního poradenského pracoviště a udržet 

vysokou úroveň individuálního přístupu pedagogických pracovníků k 

žákům školy. 

MMPr - odbor SVŠ 2021 - 2027

2 000 000 Kč/rok 

v závislosti na dotační 

podpoře MŠMT

2 000 000 Kč 2 000 000 Kč město
Záměr, schválená Koncepce rozvoje 

školství 

1 1.1.1

Podpora rozvoje škol a školských zařízení a kvality 

vzdělávání. Posílení připravenosti žáků a studentů na 

vstup na trh práce.

Rozvíjet přírodní vědy a polytechnické 

vzdělávání

Finančně podporovat základní školy při zajišťování udržitelnosti 

realizovaných projektů ITI – modernizace odborných učeben, dílen a 

venkovních učeben. 

Umožnit a podpořit realizaci projektů základních škol zaměřených na 

polytechnické vzdělávání a přírodní vědy. (včetně vybudování 

učeben)

MMPr - odbor SVŠ 2021 - 2027

3 000 000 Kč/rok a dle 

podmínek dotačních 

programů MŠMT

3 000 000 Kč 3 000 000 Kč město
Záměr, schválená Koncepce rozvoje 

školství 

1 1.1.1

Podpora rozvoje škol a školských zařízení a kvality 

vzdělávání. Posílení připravenosti žáků a studentů na 

vstup na trh práce.

Podporovat základní školy profilující se svým 

sportovním zaměřením nebo činností 

sportovních tříd

Pokračovat ve finanční podpoře pozic trenérů, kteří působí na ZŠ 

Želatovská (hokej), ZŠ Za Mlýnem (fotbal, házená), ZŠ U Tenisu 

(sportovní všestrannost). 

Poskytovat finanční prostředky ZŠ Velká Dlážka na úhradu sportovní 

přípravy žáků v plavání a volejbalu.

Poskytovat finanční prostředky ZŠ U Tenisu na částečné úvazky 

správce a uklízeče gymnastické haly.  

Umožnit a podpořit realizaci projektů základních škol zaměřených na 

sportovní zaměření prostřednictvím jejich spolufinancování.

MMPr - odbor SVŠ 2021 - 2027 3 000 000 Kč/rok 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč město
Záměr, schválená Koncepce rozvoje 

školství 

1 1.1.1

Podpora rozvoje škol a školských zařízení a kvality 

vzdělávání. Posílení připravenosti žáků a studentů na 

vstup na trh práce.

Podpora rozvoje a činností školních družin, 

součástí základních škol zřizovaných 

statutárním městem Přerovem

Podpora činností školních družin statutárním městem Přerovem.

Podpora účasti dětí ze zájmových kroužků na akcích organizovaných 

statutárním městem Přerovem.

MMPr - odbor SVŠ 2021 - 2027 1 300 000 Kč/rok 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč město
Záměr, schválená Koncepce rozvoje 

školství 

1 1.1.1

Podpora rozvoje škol a školských zařízení a kvality 

vzdělávání. Posílení připravenosti žáků a studentů na 

vstup na trh práce.

Projekty Místního akčního plánu vzdělávání II. 

v ORP Přerov – školy a školských zařízení (v 

souhrnné částce)

Projekty škol a školských zařízení v souladu s cílem podporovat 

kvalitní a dostupné školství. 

Projekty MAP II neuvedené samostatně: energeticky úsporná opatření 

budov (118,87 mil. Kč), opravy střešních plášťů a statik budov (5,05 

mil. Kč), opravy elektroinstalací, rozvodů, sociálních zařízení (107,54 

mil. Kč), komplexní zabezpečení objektů škol (1,34 mil. Kč), 

zajištění bezbariérovosti škol (14,485 mil. Kč), vybavení škol 

interaktivními tabulemi a PC a IT technologiemi pro digitalizaci 

výuky (9,92 mil. Kč), modernizace a vybudování učeben (38,8 mil. 

Kč), rekonstrukce školních tělocvičen, včetně vybavení (61,06 mil. 

Kč), rekonstrukce šaten, kmenových tříd a zázemí pro školní družinu 

(20,075 mil. Kč), rekonstrukce a revitalizace školních hřišť a zahrad 

(31,4 mil. Kč), modernizace vybavení tříd mateřských škol (6,7 mil. 

Kč), ostatní potřeby škol a školských zařízení (91 mil. Kč).

Další projekty MAP II uvedené jako samostatné aktivity:

vybudování městské sportovní haly, druhé ledové plochy, vybudování 

a modernizace nové městské knihovny a ekologizace základních škol, 

rekonstrukce a revitalizace školních zahrad mateřských škol v 

Přerově, včetně odloučených pracovišť, rekonstrukce školního hřiště 

ZŠ U Tenisu, modernizace školních hřišť ZŠ Přerov, Boženy Němcové 

16 a ZŠ J. A. Komenského a Mateřské školy Přerov-Předmostí, 

Hranická 14, modernizace zázemí pedagogických a nepedagogických 

pracovníků ZŠ Trávník, ZŠ U Tenisu, ZŠ Želatovská, ZŠ Svisle, ZŠ 

Boženy Němcové, ZŠ Velká Dlážka, ZŠ Za Mlýnem a ZŠ a MŠ Hranická, 

modernizace stavební infrastruktury budov mateřských škol, 

modernizace stavební infrastruktury budov základních škol, 

modernizace a vybudování odborných učeben ZŠ Želatovská 8, 

modernizace a vybudování odborných učeben ZŠ Přerov, Trávník 27.

MMPr - odbor SVŠ, odbor 

PRI
2021 – 2025 

506 240 000 Kč 

(souhrnná částka 

veškerých plánovaných 

projektů, pozn. 

souhrnná částka 

nezahrnuje aktivity MAP 

II, které jsou uvedeny 

samostatně)

0 Kč 80 000 000 Kč město Záměr

1 1.1.3
Zajištění podmínek a podpory správy, technického 

stavu a vybavení škol a školských zařízení.
Rekonstrukce školního hřiště ZŠ U Tenisu

Jedná se o rekonstrukci sportoviště obsahující zejména umělé 

sportovní povrchy a sportovní vybavení s mobiliářem. Stavba 

obsahuje doplnění o zpevněné chodníkové plochy, objekt zázemí a 

záchytné oplocení. Stavba 3.753 m2, Počet funkčních jednotek 1 

(sportoviště). Celkové náklady stavby (2020-2021) činily 12 057 844 

Kč.

MMr- Odbor PRI 2021 7 339 000 Kč 7 339 000 Kč 0 Kč město Realizováno

1 1.1.3
Zajištění podmínek a podpory správy, technického 

stavu a vybavení škol a školských zařízení.

Modernizace školních hřišť ZŠ Přerov, Boženy 

Němcové 16 a ZŠ J. A. Komenského a Mateřské 

školy Přerov-Předmostí, Hranická 14

Investičním záměrem je vybudovat víceúčelová sportovní hřiště. 

Součástí projektů je i vybudování technického zázemí pro správce 

hřiště a hrací plochy pro nejmenší děti.

MMPr – odbor PRI, obor 

SVŠ
2022 - 2024 40 000 000 Kč 0 Kč 0 Kč město

Záměr (hřiště ZŠ Boženy Němcové) 

Záměr s projektovou dokumentací 

(hřiště ZŠ J. A. Komenského a Mateřská 

škola Přerov – Předmostí, Hranická)

1 1.1.3
Zajištění podmínek a podpory správy, technického 

stavu a vybavení škol a školských zařízení.

Modernizace zázemí pedagogických a 

nepedagogických pracovníků ZŠ Trávník, ZŠ U 

Tenisu, ZŠ Želatovská, ZŠ Svisle, ZŠ Boženy 

Němcové, ZŠ Velká Dlážka, ZŠ Za Mlýnem a ZŠ 

a MŠ Hranická

Cílem projektů jsou stavební úpravy sboroven a kanceláří vedení škol 

a dále kabinetů českého jazyka, matematiky, fyziky, chemie, 

biologie, zeměpisu, dějepisu, jazykových kabinetů, kabinetu tělesné 

výchovy aj., skladu audiovizuální techniky, školních knihoven, 

školních kuchyněk, kanceláří a dílen školníků, úklidových komor a 

šaten pedagogických i nepedagogických pracovníků. Součástí 

projektu jsou i rekonstrukce podlah tělocvičen a jejich vybavení.

MMPr – odbor PRI, obor 

SVŠ
2022 - 2025 52 000 000 Kč 0 Kč 0 Kč město Záměr

1 1.1.3
Zajištění podmínek a podpory správy, technického 

stavu a vybavení škol a školských zařízení.

Hospodaření se srážkovou vodou v budovách 

ZŠ v Přerově - ZŠ U Tenisu, ZŠ Velká Dlážka

Cílem projektu je rekonstrukce ploché střechy učebnové části 

objektů ZŠ U Tenisu a ZŠ Velká Dlážka s vybudováním zelené střechy. 

MMPr – odbor PRI, obor 

SVŠ
2022

8 960 500 Kč – ZŠ U 

Tenisu

8 067 100 Kč – ZŠ Velká 

Dlážka

0 Kč 17 027 600 Kč město Záměr 

1 1.1.3
Zajištění podmínek a podpory správy, technického 

stavu a vybavení škol a školských zařízení.

Snížení energetické náročnosti ZŠ Svisle, ZŠ 

Hranická, ZŠ Trávník, ZŠ U Tenisu, ZŠ Za 

mlýnem (fotovoltaika a rekuperace)

ZŠ Svisle: Realizace energeticky úsporných opatření na budově ZŠ 

Svisle spočívající v instalaci fotovoltaické elektrárny a nuceného 

větrání se zpětným získáváním tepla. 

MMPr – odbor PRI, obor 

SVŠ
ZŠ Svisle: 2022 – 2023 ZŠ Svisle: 14 944 200 Kč 832 000 Kč 13 700 000 Kč město připraveno k realizaci

1 1.1.3
Zajištění podmínek a podpory správy, technického 

stavu a vybavení škol a školských zařízení.

Snížení energetické náročnosti ZŠ Svisle, ZŠ 

Hranická, ZŠ Trávník, ZŠ U Tenisu, ZŠ Za 

mlýnem (fotovoltaika a rekuperace)

ZŠ Hranická: Realizace energeticky úsporných opatření na budově ZŠ 

Hranická spočívající v instalaci fotovoltaické elektrárny.

MMPr – odbor PRI, obor 

SVŠ

ZŠ Hranická: 2021 - 

2022

ZŠ Hranická: 1 023 600 

Kč
1 023 600 Kč 0 Kč město připraveno k realizaci

1 1.1.3
Zajištění podmínek a podpory správy, technického 

stavu a vybavení škol a školských zařízení.

Snížení energetické náročnosti ZŠ Svisle, ZŠ 

Hranická, ZŠ Trávník, ZŠ U Tenisu, ZŠ Za 

mlýnem (fotovoltaika a rekuperace)

ZŠ Trávník: Realizace energeticky úsporných opatření na budově ZŠ 

Trávník spočívající v instalaci fotovoltaické elektrárny.

MMPr – odbor PRI, obor 

SVŠ
ZŠ Trávník: 2021 – 2022 ZŠ Trávník: 988 100 Kč 988 100 Kč 0 Kč město připraveno k realizaci

1 1.1.3
Zajištění podmínek a podpory správy, technického 

stavu a vybavení škol a školských zařízení.

Snížení energetické náročnosti ZŠ Svisle, ZŠ 

Hranická, ZŠ Trávník, ZŠ U Tenisu, ZŠ Za 

mlýnem (fotovoltaika a rekuperace)

ZŠ U Tenisu: Realizace energeticky úsporných opatření na budově ZŠ 

U Tenisu spočívající v instalaci fotovoltaické elektrárny a nuceného 

větrání se zpětným získáváním tepla.

MMPr – odbor PRI, obor 

SVŠ

ZŠ U Tenisu: 2022 – 

2023

ZŠ U Tenisu: 16 357 700 

Kč
844 000 Kč 15 100 000 Kč město připraveno k realizaci

1 1.1.3
Zajištění podmínek a podpory správy, technického 

stavu a vybavení škol a školských zařízení.

Snížení energetické náročnosti ZŠ Svisle, ZŠ 

Hranická, ZŠ Trávník, ZŠ U Tenisu, ZŠ Za 

mlýnem (fotovoltaika a rekuperace)

ZŠ Za mlýnem: Realizace energeticky úsporných opatření na budově 

ZŠ Za Mlýnem spočívající v instalaci fotovoltaické elektrárny.

MMPr – odbor PRI, obor 

SVŠ

ZŠ Za mlýnem: 2021 - 

2022

ZŠ Za mlýnem: 1 035 300 

Kč
1 035 300 Kč 0 Kč město připraveno k realizaci

1 1.1.3
Zajištění podmínek a podpory správy, technického 

stavu a vybavení škol a školských zařízení.

Modernizace stavební infrastruktury budov 

mateřských škol
Modernizace a obnova stávajících budov mateřských škol. 

MMPr – odbor PRI, obor 

SVŠ
2022 - 2027 10 000 000 Kč 0 Kč 0 Kč město

Záměr, schválená Koncepce rozvoje 

školství 

1 1.1.3
Zajištění podmínek a podpory správy, technického 

stavu a vybavení škol a školských zařízení.

Modernizace stavební infrastruktury budov 

základních škol
Modernizace a obnova stávajících budov základních škol.

MMPr – odbor PRI, obor 

SVŠ
2022 - 2027 20 000 000 Kč 0 Kč 0 Kč město

Záměr, schválená Koncepce rozvoje 

školství 

1 1.1.3
Zajištění podmínek a podpory správy, technického 

stavu a vybavení škol a školských zařízení.

Rekonstrukce oplocení Dětského dopravního 

hřiště (DDH)

Celková oprava oplocení okolo DDH na Žižkové 12, včetně padajících 

podezdívek a vytvoření možnosti využít plochy mezi sloupky jako 

informační a výukové tabule – zlepšování stavebně-technického 

stavu, zajištění bezpečnosti, zvýšení atraktivity města nabídkou 

volnočasové aktivity na DDH pro širokou veřejnost, zajištění 

bezpečnosti (oplocení je v těsné blízkosti veřejných chodníků).

MMPr – odbor PRI, obor 

SVŠ
2021 - 2022 500 000 Kč 0 Kč 500 000 Kč město Záměr

1 1.1.3
Zajištění podmínek a podpory správy, technického 

stavu a vybavení škol a školských zařízení.

Snížení energetické náročnosti budovy 

Střediska volného času, Žižkova 12

Zateplení budovy Střediska volného času ATLAS a BIOS, Přerov na 

Žižkové 12 – zlepšování stavebně-technického stavu, zajištění 

bezpečnosti (odpad stávající omítky), pozdvižení úrovně této části 

města s oddychovou zónou s kašnou v intravilánu města.

MMPr – odbor PRI + 

odbor MAJ
2021 – 2023 5 000 000 Kč 0 Kč 200 000 Kč město Záměr

1 1.1.4
Vytváření podmínek pro vzdělávání dětí se 

speciálními vzdělávacími potřebami.

Zkvalitnění prostředí pro společné vzdělávání 

dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v 

MŠ

Podporovat existenci speciálních tříd v rámci mateřských škol 

zřizovaných statutárním městem Přerovem a realizovat možné 

stavební úpravy vnitřních i vnějších prostor budov mateřských škol – 

bezbariérovost.

MMPr - odbor SVŠ, odbor 

PRI
2021 - 2027 5 000 000 Kč 0 Kč 300 000 Kč město

Záměr, schválená Koncepce rozvoje 

školství

1 1.1.4
Vytváření podmínek pro vzdělávání dětí se 

speciálními vzdělávacími potřebami.

V základních školách vytvářet podmínky pro 

vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami

Podporovat zřízení a existenci přípravné třídy napomáhající 

úspěšnému začlenění dětí do základního vzdělávání při ZŠ Boženy 

Němcové.

Podporovat zřízení a existenci logopedické třídy pro žáky se 

závažnými vadami řeči při ZŠ a MŠ Hranická.

Dle aktuální potřeby a požadavků vyhodnotit potřebu a podporu 

zřízení dalších speciálních tříd v rámci základních škol.

Umožnit základním školám vytvářet vhodné materiální a technické 

podmínky pro začleňování žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami do běžných tříd základních škol. 

MMPr, odbor SVŠ 2021 - 2027 1 000 000 Kč 100 000 Kč 150 000 Kč město
Záměr, schválená Koncepce rozvoje 

školství 

1 1.1.5 Podpora profilace škol. Podpora profilace mateřských škol

Finanční podpora stávajících a nových projektů mateřských škol 

směřujících k jedinečnosti nabízených činností pro děti (keramika, 

minitenis, bruslení, atletika…).

MMPr, odbor SVŠ 2021 - 2027 2 000 000 Kč 150 000 Kč 175 000 Kč město
Záměr, schválená Koncepce rozvoje 

školství

1 1.2.1
Podpora a rozvoj sociálních služeb s ohledem na 

vývoj ve společnosti.

Dostavba pavilonu G Domova pro seniory v 

Přerově 

Stávající kapacita služby domov pro seniory a domov se zvláštním 

režimem v rámci Domova pro seniory v Přerově je dlouhodobě 

nedostatečná. Dostavbou nového pavilonu dojde k navýšení kapacity 

o 72 lůžek domova pro seniory + 4 lůžka odlehčovací služby. Součástí 

je také vybudování varny.

Vybraný dodavatel 

stavebních prací, MMPr - 

PRI, SSMP, SVŠ

2022 – 2027

208 500 000 Kč 

(vyhledáván vhodný 

dotační titul)

0 Kč 0 Kč město

Záměr, Koncepce proseniorské politiky 

statutárního města Přerova 2021 – 

2024, Akční plán rozvoje sociálních 

služeb na území ORP Přerov 2021
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PO
Kód 

opatření
Název opatření Název aktivity Popis aktivity

Předpokládaný 

odpovědný subjekt

(odbor, oddělení apod.)

Předpokládaný 

termín realizace 

(od-do)

Odhad rozpočtu 

aktivity
Rozpočet 2021 Rozpočet 2022

Realizátor (město 

/ jiný subjekt / 

spoluúčast)

Připravenost aktivity k realizaci

(v realizaci/ připraveno k realizaci/ 

záměr)

1 1.2.1
Podpora a rozvoj sociálních služeb s ohledem na 

vývoj ve společnosti.

Vybudování střediska osobní hygieny v Domě 

s pečovatelskou službou v Přerově, U Strhance 

Odbor sociálních věcí a školství v rámci sociální práce s cílovou 

skupinou se specifickými potřebami - osoby ohrožené ztrátou 

bydlení, které jsou závislé na péči jiné fyzické osoby, eviduje 

potřebu zajištění komplexní pomoci – zajištění pomoci s hygienou a 

bydlení s podporou. Vhodným objektem k tomuto projektu je 

stávající Dům s pečovatelskou službou U Strhance. Odbor tento 

záměr předběžně projednal s příspěvkovou organizací Sociální služby 

města Přerova ve smyslu zajištění pečovatelské služby těmto 

klientům. Pro realizaci projektu je nutné objekt vybavit potřebným 

hygienickým zázemím.

Vybraný dodavatel 

stavebních prací, MMPr - 

PRI, SSMP, SVŠ

2022 – 2027 3 000 000 Kč 0 Kč 0 Kč město
Záměr, Řešení problematiky 

bezdomovectví 2019 - 2024

1 1.2.1
Podpora a rozvoj sociálních služeb s ohledem na 

vývoj ve společnosti.
Zajištění služby chráněné bydlení 

Zajištění služby chráněné bydlení je dlouhodobým cílem města 

Přerova v rámci plánování sociálních služeb. Uživatelům se 

zdravotním handicapem umožňuje tato služba žít v přirozeném 

prostředí s potřebnou pomocí.  

Odbor sociálních věcí a školství v rámci sociální práce eviduje 

poptávku po službě chráněné bydlení. Jedná se v současné době o 

podporovanou službu v rámci transformace pobytových služeb, ale i 

velmi výrazný trend v oblasti péče o osoby se zdravotním postižením. 

S ohledem na skutečnost, že z iniciativy Olomouckého kraje v 

nedávné minulosti vznikly dvě tyto služby v rámci ORP Přerov, je 

nutné nově zaktualizovat potřeby zájemců o tuto službu v Přerově a 

zmapovat vhodné prostory v majetku města pro realizaci tohoto 

záměru.

MMPr - SVŠ, 

poskytovatelé sociálních 

služeb, PRI, vybraný 

dodavatel stavebních 

prací 

2022-2027 

Bude upřesněno 

v souvislosti 

s plánovanými kroky

0 Kč 0 Kč spoluúčast
Záměr, Akční plán rozvoje sociálních 

služeb na území ORP Přerov 2021

1 1.2.1
Podpora a rozvoj sociálních služeb s ohledem na 

vývoj ve společnosti.

Zajištění na sebe navazujících služeb pro 

osoby bez přístřeší 

Zajištění na sebe navazujících služeb pro osoby bez přístřeší je 

jedním z cílů odboru sociálních služeb a školství v rámci plánování 

sociálních služeb. Některé služby a projekty již jsou realizovány. 

Dalším krokem k vytvoření systému služeb je vybudování noclehárny.

Odbor sociálních věcí a školství se ve spolupráci s Charitou Přerov 

cíleně věnuje sociální práci s osobami bez přístřeší. V rámci 

sociálních služeb se podařilo zajistit poskytování nízkoprahového 

denního centra, byl spuštěn projekt Iglú, v budově magistrátu 

funguje městský sociální šatník, neziskové organizace realizují 

potravinou pomoc. Další důležitou službou, která by navazovala na 

již realizované vyjmenované aktivity, je noclehárna. Osoby, které 

jsou již prostřednictvím výše uvedených aktivit motivovány k 

ukončení bezdomoveckého způsobu života, nemají aktuálně možnost 

využít žádnou sociální služby, která by posilovala jejích kompetence 

k bydlení a návratu do společnosti.

MMPr - SVŠ, Charita 

Přerov 
2022 – 2027 

Bude upřesněno v 

souvislosti s 

plánovanými kroky

0 Kč 0 Kč spoluúčast

Záměr, Řešení problematiky 

bezdomovectví 2019 – 2024, Akční plán 

rozvoje sociálních služeb na území ORP 

Přerov 2021

1 1.2.2
Podpora spolupráce organizací a spolků v sociální 

oblasti.

Zajištění vhodného bytu umožňujícího sdílení 

společného bydlení osob se zdravotním 

postižením a zdravých osob

V rámci sdílení příkladů dobré praxe je v rámci plánování sociálních 

a návazných služeb podporován projekt Spolubyt, v rámci kterého je 

umožněno osobám se zdravotním postižením sdílet společně se 

zdravými osobami bydlení. Obě tyto skupiny si navzájem pomáhají a 

společné bydlení jim přináší benefity – osoby s handicapem žijí v 

podporujícím prostředí se zdravými vrstevníky a zdraví nájemníci 

mají vedle slevy na nájmu možnost získat představu o životě s 

handicapem. Záměr bude realizován ve spolupráci s dotčenými 

neziskovými organizacemi, kdy budou zmapovány potřeby v oblasti 

dispozice bytu, požadavků na bezbariérovost, vydefinování cílové 

skupiny nájemníků, požadavky na zajištění sociálních služeb.

SVŠ, OM, nestátní 

neziskové organizace 
2021 - 2025

Bude upřesněno v 

souvislosti s 

plánovanými kroky

0 Kč 300 000 Kč spoluúčast Záměr

1 1.2.2
Podpora spolupráce organizací a spolků v sociální 

oblasti.

Zajištění vhodného prostoru pro aktivní 

trávení volného času seniorů

Na území města Přerova je početně zastoupena seniorská populace a 

s ohledem na demografický vývoj bude počet seniorů narůstat. V 

současné době na území města Přerova působí několik subjektů 

realizujících aktivity pro seniory. Cílem proseniorské politiky je 

zkoordinovat činnosti a aktivity v rámci proseniorské politiky a pro 

aktivní trávení volného času seniorů vybudovat potřebné zázemí. V 

rámci tohoto záměru budou zaktualizovány požadavky na prostory, 

náplň klubu, jeho personální zajištění a provozní náklady.

MMPr - SVŠ, nestátní 

neziskové organizace 
2022 - 2027

Bude upřesněno v 

souvislosti s 

plánovanými kroky

0 Kč 0 Kč spoluúčast

Záměr, Koncepce proseniorské politiky 

statutárního města Přerova 2021 – 

2024, Akční plán rozvoje sociálních 

služeb na území ORP Přerov 2021

1 1.2.3
Zvyšování informovanosti obyvatel o dostupných 

sociálních službách.

Propagace a zvyšování informovanosti o 

dostupnosti sociálních služeb

Zvyšování informovanosti o sociálních službách je důležitou aktivitou 

v oblastí řešení takových životních situací, kdy lidé nejsou schopni si 

pomoc zajistit sami. Vzhledem k tomu, že řešení sociálních situací a 

nabídka služeb je široká, je nutné se zaměřit na zvyšování 

informovanosti této oblasti. V rámci této aktivity bude na stránkách 

města Přerova vytvořena elektronická databáze poskytovatelů 

sociálních služeb, aktualizován tištěný Katalog sociálních služeb a 

aktualizován letáček Síť pomoci. Další aktivitou je realizace oblíbené 

akce Týden sociálních služeb, kde poskytovatelé sociálních služeb 

mají možnost propagovat své služby široké veřejnosti.

MMPr - SVŠ, Centrum pro 

komunitní práci východní 

Morava, poskytovatelé 

sociálních služeb

2021 – 2027 10 000 Kč/rok 10 000 Kč 10 000 Kč spoluúčast

Připraveno k realizaci, Koncepce 

proseniorské politiky statutárního 

města Přerova 2021 – 2024, Akční plán 

rozvoje sociálních služeb na území ORP 

Přerov 2021

1 1.2.4 Rozvoj prorodinné a proseniorské politiky.

Realizace aktivit pro seniory a rodiny s dětmi 

za účelem zkvalitnění jejich života a posílení 

mezigeneračního soužití

Statutární město Přerov v roce 2021 podalo žádost o dotaci v rámci 

soutěže Obec přátelská seniorům, kterou má v gesci MPSV ČR. V 

rámci tohoto projektu je připraven k realizaci celý soubor aktivit z 

oblasti sportu, vzdělávání či mezigeneračních akcí. Jedná se o akce 

dlouhodobě probíhající i aktivity nové. Vedle tohoto projektu je 

zajištována informovanost seniorů v rámci tzv. Seniorského okénka 

prostřednictvím pozice koordinátora aktivit. Město Přerov také ze 

svého rozpočtu zajišťuje dopravu seniorů k lékařům a na úřady 

prostřednictvím služby Senior taxi. V průběhu roku 2021 bude 

zahájena příprava prorodinné koncepce.

MMPr - SVŠ, nestátní 

neziskové organizace
2021 - 2027 3 000 000 Kč/rok 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč spoluúčast

Připraveno k realizaci – Koncepce 

proseniorské politiky statutárního 

města Přerova 2021-2024.

1 1.2.5

Podpora stávajících zdravotních služeb a jejich 

dostupnosti. Podpora provázanosti a sociální oblasti. 

Podpora prevence a zdravého životního stylu.

Osvěta a propagace zdravého životního stylu

Podpora ze strany města na akcích zaměřených na osvětu, propagaci 

a informování obyvatel města v oblasti zdravého životního stylu a 

ochrany veřejného zdraví. Podílení se na aktivitách podporujících 

prevenci vzniku nemocí.

Tvorba a poskytování materiálů dětem MŠ a ZŠ propagujících ochranu 

veřejného zdraví a zdravý životní styl, podílení se na aktivitách 

podporujících prevenci vzniku nemocí formou poskytnutí 

propagačních předmětů pro účastníky takovýchto aktivit

MMPr, KP 
01-12/2021, dále 2022-

2027

100 000 Kč – rok 2021, 

dále dle rozsahu
100 000 Kč 100 000 Kč město Realizováno, dále záměr

1 1.2.5

Podpora stávajících zdravotních služeb a jejich 

dostupnosti. Podpora provázanosti a sociální oblasti. 

Podpora prevence a zdravého životního stylu.

Aktualizace letáku pro lékaře o sociální 

tématice, podpora zdravotně preventivních 

projektů

Z praxe sociálních pracovníků vyplývá potřeba propojování sociální a 

zdravotní oblasti. S nemocí se často pojí potřeba řešení sociálních 

událostí spojených se sníženou soběstačností, se sníženým příjmem 

nebo potřebou zajistit podporu pro své blízké. Lékaři často nejsou 

informováni o obecných možnostech řešení daných událostí ani o 

subjektech, na které mohou své pacienty nasměrovat. V rámci tohoto 

opatření budou zaktualizovány informativní letáky pro lékaře na 

území města Přerova. Dále budou podporovány zdravotně preventivní 

projekty a projekty k podpoře zdravého životního stylu realizované 

ve spolupráci s externími subjekty.

MMPr-SVŠ, realizátoři 

zdravotně preventivních 

projektů

2021-2027 5 000 Kč/rok 5 000 Kč 5 000 Kč spoluúčast

Částečně připraveno k realizaci 

(informativní letáky), zdravotně 

preventivní projekty - záměr, Koncepce 

proseniorské politiky statutárního 

města Přerova 2021 - 2024

1 1.3.1
Posilovat spolupráci města (městské policie) s Policií 

ČR, ostatními složkami IZS.
Spolupráce MP s Policií ČR

Průběžné setkávání za účelem výměny informaci a koordinace 

společného postupu při preventivních a restriktivních aktivitách.

Je to rovnocenná 

dobrovolná spolupráce 

na základě společné 

snahy o zlepšení 

bezpečnostního vývoje 

ve městě Přerově. Za 

město je odpovědna MP 

Přerov.

2021 - 2027 - 0 Kč 0 Kč spoluúčast V realizaci 

1 1.3.1
Posilovat spolupráci města (městské policie) s Policií 

ČR, ostatními složkami IZS.
Pracovní skupina Tour de dvůr

V roce 2020 došlo k obnovení pracovní skupiny Tour de dvůr, která je 

složená ze zástupců samosprávy, Policie ČR a Městské policie Přerov, 

vedoucí odboru SVŠ, pracovnic oddělení SPOD a manažera prevence 

kriminality Magistrátu města Přerova. Jednání jsou dle potřeby 

svolávána Policií ČR nebo pověřeným zástupcem samosprávy za 

účelem projednávání konkrétních problémů (záškoláctví, sociálně 

nežádoucí jevy) ve městě Přerově a zejména v sociálně vyloučených 

lokalitách.

Policie ČR ve spolupráci 

s Městskou policií Přerov 

a statutárním městem 

Přerov

2021 - 2027 - 0 Kč 0 Kč spoluúčast Realizováno

1 1.3.1
Posilovat spolupráci města (městské policie) s Policií 

ČR, ostatními složkami IZS.
Pracovní skupina prevence kriminality

Pracovní skupina prevence kriminality složená ze zástupců 

samosprávy, státní správy, městské policie, orgánů činných v 

trestním řízení a neziskových organizací na svých pravidelných 

jednáních projednává koncepční materiály z oblasti prevence 

kriminality, navrhuje preventivní opatření v rámci města Přerova, 

řeší otázky nezaměstnanosti v SVL, činnost APK, projekty z oblasti 

prevence kriminality, bezpečnost občanů ve městě. Pracovní skupinu 

prevence kriminality svolává manažer prevence kriminality a její 

jednání probíhá 2x ročně, případně dle potřeby.

MMPr, manažer prevence 

kriminality
2021-2027 - 0 Kč 0 Kč město Realizováno

1 1.3.1
Posilovat spolupráci města (městské policie) s Policií 

ČR, ostatními složkami IZS.
Pracovní skupina pro sociálně nežádoucí jevy

Pracovní skupina zřízená v závěru roku 2020 je složená ze zástupců 

jednotlivých koaličních i opozičních stran a případných poradců s 

cílem řešit sociálně nežádoucí jevy na území města Přerova. Pracovní 

skupinu řídí a svolává primátor města a její jednání bude probíhat 

dle aktuální potřeby.

MMPr, vedení města 2021-2027 - 0 Kč 0 Kč město Záměr
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PO
Kód 

opatření
Název opatření Název aktivity Popis aktivity

Předpokládaný 

odpovědný subjekt

(odbor, oddělení apod.)

Předpokládaný 
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(od-do)
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aktivity
Rozpočet 2021 Rozpočet 2022

Realizátor (město 

/ jiný subjekt / 
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Připravenost aktivity k realizaci

(v realizaci/ připraveno k realizaci/ 

záměr)

1 1.3.2 Rozvoj programů prevence kriminality.
Realizace projektu Asistent prevence 

kriminality

Projekt Asistent prevence kriminality (dále jen APK) byl spuštěn v 

květnu 2015, pokračoval v dalších letech a statutární město Přerov v 

něm hodlá pokračovat i v letech následujících. Projekt je realizován 

z dotačních prostředků Ministerstva vnitra ČR a finanční spoluúčasti 

města.

APK přispívají ve městě Přerově k ochraně majetku a osob převážně 

v sociálně vyloučených lokalitách, příp. v jiných problémových 

oblastech, předcházejí k možnému vzniku protiprávního jednání, 

eliminují rizika vzniku sociálně patologických jevů, monitorují 

dodržování čistoty na veřejných prostranstvích a pomáhají snižovat 

napětí mezi majoritní a minoritní společností. APK se také ve 

spolupráci s domovníky – preventisty podílejí na řešení sousedských 

sporů či dodržování pravidel společného soužití a Domovního řádu.

V rámci místně příslušných znalostí osob žijících v sociálně 

vyloučených lokalitách jsou APK zváni Městskou policií Přerov a 

Policií ČR k asistenci při zásazích v romské komunitě a některé 

drobné prohřešky si APK řeší sami bez intervence policie či jiných 

orgánů.

MMPr, manažerka 

prevence kriminality, 

Městská policie Přerov

2021 – 2027

1 500 000 Kč/rok 

(poskytnutí dotace 

Ministerstva vnitra)

1 500 000 Kč 1 500 000 Kč spoluúčast Realizováno

1 1.3.2 Rozvoj programů prevence kriminality. Realizace projektu Domovník - preventista

Cílem projektu je výběr nových 5-ti domovníků – preventistů (dále 

jen DP) s tím, že tři noví DP budou působit v původních lokalitách 

Jižní čtvrť II/5 a II/13, nám. Fr. Rasche 3, 5 a Denisova 6, 8, 10, 12, 

další dva noví DP budou působit ve dvou nových lokalitách ulic 

Husova a Kojetínská, v domech v majetku města Přerova v max. 3 

vchodech dle kritérií a zásad. Projekt je realizován z dotačních 

prostředků Ministerstva vnitra ČR a finanční spoluúčasti města.

DP verbálně a organizačně reagují na aktuální situaci v domech v 

majetku města Přerova, podílejí se na odstraňování závad a 

nedostatků, předcházejí porušování pravidel Domovního řádu, 

občanského a sousedského soužití a požárních předpisů, reagují na 

podněty ze strany nájemníků a tyto ihned předávají pověřenému 

pracovníkovi.

DP spolupracují s pověřeným pracovníkem oddělení bytové správy 

Magistrátu města Přerova, manažerem prevence kriminality a s 

asistenty prevence kriminality.

Město Přerov bude i v budoucnu usilovat o zachování domovníků – 

preventistů ve vybraných vchodech domů v majetku města Přerova a 

zvažuje o navýšení domovníků – preventistů i do jiných, převážně 

sociálně vyloučených lokalit.

MMPr, manažerka 

prevence kriminality, 

odbor MAJ

07/2021 – 12/2021, 

dále 2022-2027

250 000 Kč (v případě 

obdržení dotace 

z Ministerstva vnitra)

250 000 Kč 250 000 Kč město Realizováno průběžně

1 1.3.2 Rozvoj programů prevence kriminality.
Realizace projektu Modernizace městského 

kamerového dohlížecího systému

Projekt Modernizace městského kamerového dohlížecího systému 

(dále jen MKDS) byl poprvé realizován v roce 2016, pokračoval v 

dalších letech a statutární město Přerov v něm hodlá pokračovat i v 

letech následujících. Projekt je realizován z dotačních prostředků 

Ministerstva vnitra ČR a finanční spoluúčasti města.

V rámci projektu postupně probíhá modernizace kamerových bodů za 

účelem udržení potřebné technologické úrovně s cílem zefektivnit a 

zkvalitnit preventivní působení MKDS v oblastech se zvýšeným 

rizikem protiprávního jednání a eliminovat sociálně patologické jevy.

Modernizace MKDS vede ke zkvalitnění pořízených záznamů, pomáhá 

zajišťovat dohled nad bezpečností osob a majetku a stává se velmi 

důležitým nástrojem přispívajícím k efektivnímu řízení města v 

mnoha dalších oblastech (podpora při zajištění včasného zásahu a 

pomoci při dopravních nehodách, poruchách systému městské 

infrastruktury, prevence trestné a přestupkové činnosti, preventivní 

zajištění bezpečnosti měkkých cílů apod.).

V návaznosti na efektivnější využití MKDS je vytvořeno propojení 

Policie ČR, Územní odbor Přerov, do záznamového zařízení MKDS, 

což vede k možnosti vzdáleného přístupu Policie ČR do záznamů 

MKDS, a tím ke zrychlení a zefektivnění práce Policie ČR při 

odhalování pachatelů protiprávního jednání.

MMPr, Městská policie 

Přerov
2021 - 2027 350 000 Kč/rok 350 000 Kč 350 000 Kč spoluúčast Realizováno průběžně

1 1.3.2 Rozvoj programů prevence kriminality.

Realizace projektu Modernizace kamerového 

systému – výměna serveru a rozšíření 

diskového pole

Cílem projektu je dodání a instalace výkonného serveru pro 

zpracování a přenos dat na obrazovky kamerových operátorů na 

Městské policii Přerov a zajištění archivace obrazu z IP kamer včetně 

návrhu datové infrastruktury. Vzhledem k nárůstu počtu lokalit, kde 

opakovaně dochází k narušování veřejného pořádku a také ke škodám 

na majetku města či občanů, se MKDS rozšiřuje také do těchto míst. 

Kromě nových, datově náročnějších IP kamer je celý systém tedy 

zatěžován i navýšením počtu samotných kamer. V důsledku všech 

výše jmenovaných důvodů je zcela nezbytné přistoupit k pořízení 

technologicky odpovídajícího serveru a rozšíření úložné kapacity 

diskového pole pro zvýšení doby archivace záznamu (minimálně na 

100 TB).

Realizace projektu se předpokládá zatím v roce 2021, v případě 

modernizace či rozšiřování kamerových bodů i v následujících letech 

a tím k nutnosti dalšího rozšíření kapacity serveru by se žádost o 

dotaci podávala dle aktuální situace. Projekt je realizován z 

dotačních prostředků Ministerstva vnitra ČR a finanční spoluúčasti 

města.

MMPr, Městská policie 

Přerov
2021 680 000 Kč 680 000 Kč 0 Kč spoluúčast Projekt je připraven k realizaci

1 1.3.2 Rozvoj programů prevence kriminality.

Realizace projektu Pobytové a kontinuální 

aktivity pro děti ohrožené sociálním 

vyloučením

Účelem projektu je poskytnout dětem ohroženým sociálním 

vyloučením ve věku 3 – 15 let z evidence oddělení sociálně – právní 

ochrany dětí (dále jen OSPOD) Magistrátu města Přerova pobytové a 

kontinuální aktivity s preventivními prvky zaměřenými na eliminaci 

sociálně patologických jevů a nabídnout jim kvalitní využití volného 

času s preventivním působením.

Aktivity pro děti ohrožené sociálním vyloučením budou směřovat do 

vzdělávací a sportovní činnosti a environmentální výchovy s cílem 

vytvořit si kulturní návyky, naučit se respektovat společenské normy, 

osvojit si sociální postoje a mínění, integrovat se s jinými dětmi a 

získat nové poznatky.

Mezi aktivity patří např.: exkurze v Ornitologické stanici Přerov, 

sportovní hry, letní tábor, návštěva loutkového divadla, návštěva 

filmového představení apod.

Cílem projektu a aktivit je zavádět opatření a služby vedoucí k 

zajištění podmínek pro plnohodnotný vývoj dětí ohrožených 

sociálním vyloučením s důrazem na prevenci a bezpečnost a 

eliminaci sociálně-patologických jevů.

OSPOD garantuje další sociální práci se zákonnými zástupci (pěstouny 

apod.) dětí ohrožených sociálním vyloučením, které se zúčastní 

aktivit zaměřených na prevenci kriminality, s důrazem na důležitost 

školní docházky a vzdělávání.

Z důvodu pandemie koronaviru nebyla v r. 2021 podána žádost o 

poskytnutí dotace na tento projekt. Jeho realizace se předpokládá v 

následujících letech dle aktuální epidemiologické situace.

Projekt bude realizován z dotačních prostředků Ministerstva vnitra 

ČR a finanční spoluúčasti města.

MMPr, odbor SVŠ 2022 – 2027 

150 000 Kč (bude 

realizováno v případě 

získání dotace)

0 Kč 150 000 Kč město Záměr

1 1.3.2 Rozvoj programů prevence kriminality.
Realizace projektu Tísňové hodinky pro 

seniory

Statutární město Přerov realizuje od roku 2019 projekt Tísňové 

hodinky pro seniory ve spolupráci se společností Linnet eu s.r.o., 

která je poskytovatelem registrované sociální služby Tísňová péče v 

rámci svého zařízení Anděl na drátě, z.ú. Senioři hradí poskytovateli 

služby měsíčně 380 Kč, do výpůjčky dostávají hodinky ze strany 

statutárního města Přerova zdarma za splnění daných kritérií, a sice 

věk 65+ , bydliště ve městě Přerově včetně místních částí a 

osamělost.

Tísňové hodinky pro seniory fungují za situace, kdy se senior v 

případě nenadálé události ocitá v bezprostředním ohrožení 

(zdravotní indispozice, přepadení, domácí násilí), které ohlásí 

zmáčknutím tlačítka na tísňových hodinkách, které nosí stále při 

sobě. V případě pádu či nehybnosti seniora se tísňové hodinky 

automaticky aktivují díky detektoru pádu či nehybnosti, který je 

instalován v tísňových hodinkách. Aktivace tísňových hodinek způsobí 

odeslání tísňové zprávy s ID a GPS polohou na dispečink 

poskytovatele služby, následně dochází k telefonickému 

kontaktování seniora přes tísňové hodinky a dle vyhodnocení situace 

dochází k případnému kontaktování složek IZS ze strany 

poskytovatele služby. Tísňová situace je řešena individuálně dle 

potřeby 7 dní v týdnu a 24 hodin denně.

Město má k dispozici 22 kusů tísňových hodinek, z toho 2 kusy slouží 

jako rezervní v případě reklamace. Hodinky zapůjčuje město 

seniorům a zprostředkovává jejich reklamaci.

Projekt realizuje statutární město Přerov.

MMPr, odbor SVŠ 2021 – 2027 10 000 Kč/rok 10 000 Kč 10 000 Kč město Realizováno

1 1.3.3
Podpora osvěty a posilování občanské odpovědnosti 

v oblasti bezpečnosti.
Multidisciplinární tým

Tým vedený Probační a mediační službou v Přerově a složený ze 

zástupců Okresního soudu v Přerově, Okresního státního 

zastupitelství v Přerově a Policie ČR se na svých jednáních 

specializuje na práci s nezletilými a mladistvými pachateli 

protiprávního jednání. Setkání týmu probíhá 1x ročně nebo dle 

potřeby.

Probační a mediační 

služba Přerov ve 

spolupráci s MMPr, 

Okresním soudem v 

Přerově, Okresním 

státním zastupitelstvím v 

Přerově a Policií ČR

2021 - 2027 - 0 Kč 0 Kč spoluúčast Realizováno
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PO
Kód 

opatření
Název opatření Název aktivity Popis aktivity

Předpokládaný 

odpovědný subjekt

(odbor, oddělení apod.)

Předpokládaný 

termín realizace 

(od-do)

Odhad rozpočtu 

aktivity
Rozpočet 2021 Rozpočet 2022

Realizátor (město 

/ jiný subjekt / 

spoluúčast)

Připravenost aktivity k realizaci

(v realizaci/ připraveno k realizaci/ 

záměr)

1 1.3.3
Podpora osvěty a posilování občanské odpovědnosti 

v oblasti bezpečnosti.
Preventivní skupina primární prevence

Členové preventivní skupiny vykonávají přednáškovou činnost pro 

žáky na prvním i druhém stupni základních škol, víceletých gymnázií 

ve městě Přerově, středních školách a pro seniory se zaměřením na 

trestní odpovědnost dětí a mladistvých, trestní a přestupkové řízení, 

dětská práva a povinnosti, bezpečnou jízdu na kole, dopravní 

výchovu, nástrahy sociálních sítí, předcházení rizikových situací 

apod.

Jednotlivá témata jsou koncipována tak, aby zapadala do učebních 

osnov a stala se nedílnou součástí preventivního programu na 

školách.

Preventivní skupinu tvoří zástupci Městské policie Přerov, Policie ČR, 

oddělení SPOD Magistrátu města Přerova, Pedagogicko-psychologické 

poradny a Speciálně pedagogického centra Olomouckého kraje, 

pracoviště Přerov.

Jednání preventivní skupiny probíhá 1x za měsíc a svolává ji Městská 

policie Přerov.

Městská policie Přerov 

ve spolupráci s Policií 

ČR, oddělení SPOD 

MMPr, Pedagogicko-

psychologické poradny a 

Speciálně pedagogického 

centra Olomouckého 

kraje, pracoviště Přerov.

2021-2027 - 0 Kč 0 Kč spoluúčast Realizováno

1 1.4.1
Údržba a rekonstrukce technického stavu bytových 

domů v majetku města.
Správa bytových domů v majetku SMP

Renovace bytových jader, opravy elektroinstalace v domech, výměny 

oken, dveří, energetické úspory domů – zateplení fasády, sklepů a 

střech, výměny výtahů

MMPr - Odbor MAJ 2021-2027 20 000 000 Kč/rok 20 000 000 Kč 20 000 000 Kč město Realizováno

1 1.4.3
Rozvíjení nabídky dostupného bydlení pro specifické 

cílové skupiny.

Správa bytových domů v majetku SMP, se 

zaměřením na byty se zvláštním určením

Rekonstrukce bytů v domech s pečovatelskou službou, rekonstrukce 

a opravy bezbariérových bytů.
MMPr - Odbor MAJ 2021-2027 2 000 000 Kč/rok 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč město Průběžně realizováno

2 2.1.1
Prohloubení spolupráce města s podnikatelskými 

subjekty, dalšími městy a aktéry v území.
Burza práce a vzdělání

Prezentační výstava nejvýznamnější zaměstnavatelů Olomouckého 

kraje a spolupracujících středních a vysokých škol na podporu 

technických oborů.

Okresní hospodářská 

komora Přerov, Svaz 

průmyslu a dopravy, 

Kontaktní pracoviště 

Úřadu práce ČR 

v Přerově, MMPr

2022-2027 

(každoročně/podzim)
30 000 Kč 0 Kč 30 000 Kč spoluúčast Připraveno k realizaci

2 2.1.1
Prohloubení spolupráce města s podnikatelskými 

subjekty, dalšími městy a aktéry v území.
Evropský den hudby

Živé hudební produkce různých žánrů, probíhající v centru města. 

Jedná se o celoevropsky uznávaný den, jehož tradice vznikla ve 

Francii v roce 1981.

Kulturní a informační 

služby města Přerova – 

Výstavní síň Pasáž

2022 - 2027 25 000 Kč/rok 0 Kč 25 000 Kč jiný subjekt Realizováno pravidelně

2 2.1.1
Prohloubení spolupráce města s podnikatelskými 

subjekty, dalšími městy a aktéry v území.
Velikonoční zastávky

Ve spolupráci s přerovskými základními školami, uměleckými 

školami, volnočasovými organizacemi, místními spolky i jednotlivci, 

proběhne originální jarní výzdoba vybraných autobusových zastávek 

na území města Přerova.

Kulturní a informační 

služby města Přerova – 

Výstavní síň Pasáž

2022 - 2027 20 000 Kč/rok 0 Kč 20 000 Kč jiný subjekt Realizováno pravidelně

2 2.2.1
Podpora kulturních subjektů a organizátorů 

kulturních akcí a aktivit.
Přerovské dvorky – prolog Přerovských dvorků

Multižánrový festival v centru města. Na pouhý jeden den se otevřou 

většinou veřejně nepřístupná nebo opomíjená městská zákoutí, ve 

kterých probíhá pestrý kulturní program – výstavy, koncerty, dílny, 

přednášky…

Kulturní a informační 

služby města Přerova – 

Výstavní síň Pasáž

2022 - 2027 40 000 Kč/rok 0 Kč 40 000 Kč jiný subjekt Realizováno pravidelně

2 2.2.1
Podpora kulturních subjektů a organizátorů 

kulturních akcí a aktivit.
Land Art

Tvůrčí setkání ve veřejném prostoru, jehož cílem je společné 

vytvoření výtvarného prvku z přírodních materiálů v centru města. 

Zapojují se mateřské a výtvarné školy, střední školy, široká 

veřejnost.

Kulturní a informační 

služby města Přerova – 

Výstavní síň Pasáž

2022 - 2027 20 000 Kč/rok 0 Kč 20 000 Kč jiný subjekt Realizováno pravidelně

2 2.2.1
Podpora kulturních subjektů a organizátorů 

kulturních akcí a aktivit.

Originální lavičky do ulic s vazbou na 

osobnosti/události k městu

Oživení města originálními lavičkami, které by akcentovaly 

umělecké, historické a regionální přesahy k Přerovu (verše místních 

umělců, rytiny, obrazy, veduty, plastiky)

Kulturní a informační 

služby města Přerova
2022 - 2027 50 000 Kč/ks 0 Kč 50 000 Kč jiný subjekt Záměr

2 2.2.1
Podpora kulturních subjektů a organizátorů 

kulturních akcí a aktivit.

Street art  - pořízení pevných stojek k realizaci 

venkovních instalací pro trojrozměrné objekty

Historické centrum města, nábřeží řeky Bečvy – zabudování pevných 

kovových podstavců s úchytným systémem pro instalaci outdoorových 

uměleckých výstav (kované, skleněné, drátěné, pískovcové plastiky)

Kulturní a informační 

služby města Přerova, 

Galerie města Přerova 

2022 -  2027

150 000 Kč pořizovací 

náklady, v dalších letech 

dle rozsahu

0 Kč 150 000 Kč jiný subjekt Záměr

2 2.2.1
Podpora kulturních subjektů a organizátorů 

kulturních akcí a aktivit.

Vybudování zázemí a sociálního zařízení (WC) 

pro účinkující i účastníky na hradebním 

parkánu

Vybudování zázemí a sociálního zařízení (WC) pro účinkující i 

účastníky na hradebním parkánu (nad řekou Bečvou poblíž lokality 

Spálenec), kde se tradičně konají koncerty nejen v rámci letního 

mezinárodního multižánrového festivalu Hudební léto na hradbách.

Kulturní a informační 

služby města Přerova
2021 - 2023 1 500 000 Kč 0 Kč 1 500 000 Kč jiný subjekt Záměr

2 2.2.1
Podpora kulturních subjektů a organizátorů 

kulturních akcí a aktivit.
Kytarový rekord na hradbách 

Tradiční prvomájový happening s cílem shromáždit co nejvíce hráčů 

na kytaru ve stejný okamžik na jednom místě – na hradebním 

parkánu nad řekou Bečvou poblíž lokality Spálenec v Přerově

Kulturní a informační 

služby města Přerova
2021 - 2027 40 000 Kč/rok 40 000 Kč 40 000 Kč jiný subjekt

Připraveno k realizaci, každoročně 

realizováno

2 2.2.1
Podpora kulturních subjektů a organizátorů 

kulturních akcí a aktivit.
Velikonoční oslavy

Příprava a realizace kulturního programu pro občany a návštěvníky 

města, zapojení místních spolků, škol…

Kulturní a informační 

služby města Přerova
2022 - 2027 250 000 Kč/rok 0 Kč 250 000 Kč jiný subjekt Realizováno průběžně každoročně 

2 2.2.1
Podpora kulturních subjektů a organizátorů 

kulturních akcí a aktivit.
Svatovavřinecké hody

Příprava a realizace kulturního programu pro občany a návštěvníky 

města, zapojení místních spolků, škol…

Kulturní a informační 

služby města Přerova
2021 - 2027 1 200 000 Kč/rok 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč jiný subjekt Realizováno průběžně každoročně

2 2.2.1
Podpora kulturních subjektů a organizátorů 

kulturních akcí a aktivit.
Vánoční oslavy

Příprava a realizace kulturního programu pro občany a návštěvníky 

města, zapojení místních spolků, škol…  Mezníky cca 4 – 5 týdnů 

trvajících vánočních trhů s doprovodným programem jsou zejm. 

rozsvícení vánočního stromu, mikulášská nadílka pro děti, zapojení 

do akce Česko zpívá koledy, koncert o Štědrém dnu dopoledne, 

silvestrovský program a novoroční ohňostroj. 

Kulturní a informační 

služby města Přerova
2021 - 2027 2 500 000 Kč/rok 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč jiný subjekt Realizováno průběžně každoročně

2 2.2.1
Podpora kulturních subjektů a organizátorů 

kulturních akcí a aktivit.
Oslavy Dne Vítězství

MMPr – KP pravidelně organizuje pietní akty k významným výročím. 

Stalo se již tradicí, že KIS zajišťuje a realizuje doprovodný kulturní 

program pro občany a návštěvníky města při oslavách Dne Vítězství, 

včetně zapojení místních spolků, škol…  

Kulturní a informační 

služby města Přerova ve 

spolupráci s MMPr - KP

2021 - 2027 120 000 Kč/rok 120 000 Kč 120 000 Kč spoluúčast Realizováno průběžně každoročně

2 2.2.1
Podpora kulturních subjektů a organizátorů 

kulturních akcí a aktivit.

Zveřejňování akcí pro veřejnost v oblasti 

kultury, volného času atd. online v kalendáři 

akcí na webu města

Oslovování subjektů s možností propagovat svou akci prostřednictvím 

webových stránek města Přerova ve spolupráci s MIC Přerov

MMPr – Kancelář 

primátora ve spolupráci 

s Kulturními a 

informačními službami 

města Přerova – MIC

2021-2027 - 0 Kč 0 Kč spoluúčast Realizováno 

2 2.2.1
Podpora kulturních subjektů a organizátorů 

kulturních akcí a aktivit.
Dotační program v oblasti kultury

Finanční podpora činnosti a akcí spolků, nadací, právnických nebo 

fyzických osob.

MMPr – Kancelář 

primátora ve spolupráci 

s MMPr - SVŠ

2021-2027 2 000 000 Kč/rok 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč město Realizováno 

2 2.2.1
Podpora kulturních subjektů a organizátorů 

kulturních akcí a aktivit.
Festival Hudební léto na hradbách Mezinárodní multižánrový festival na parkánu městských hradeb.

Kulturní a informační 

služby města Přerova
2022-2027 200 000 Kč/rok 0 Kč 200 000 Kč jiný subjekt Realizováno pravidelně

2 2.2.2

Budování, modernizace a rekonstrukce kulturní 

a volnočasové infrastruktury pro všechny cílové 

skupiny.

Postupná revitalizace Městského domu

Městský dům je nejvýznamnější kulturní stánek v Přerově, tato 

památka má pro Přerovany velkou historickou hodnotu, konají se zde 

pravidelně kulturní a společenské akce. S ohledem na to je žádoucí 

věnovat se postupné revitalizaci celého objektu. 

1. Postupná revitalizace dvorního traktu a nádvoří Městského domu - 

Do sídla organizace KIS je vstup neutěšeným prostředím nádvoří, s 

ohledem na to je žádoucí věnovat se postupné revitalizaci celého 

dvorního traktu a nádvoří (předláždění – 100 000 Kč)

KIS ve spolupráci s MMPr 

– Kancelář primátora a 

odbor PRI

2022-2027 100 000 Kč 0 Kč 100 000 Kč spoluúčast Záměr

2 2.2.2

Budování, modernizace a rekonstrukce kulturní 

a volnočasové infrastruktury pro všechny cílové 

skupiny.

Postupná revitalizace Městského domu

Městský dům je nejvýznamnější kulturní stánek v Přerově, tato 

památka má pro Přerovany velkou historickou hodnotu, konají se zde 

pravidelně kulturní a společenské akce. S ohledem na to je žádoucí 

věnovat se postupné revitalizaci celého objektu. 

3. Předlažba vnitřních prostor v MD – 500 000 Kč

KIS ve spolupráci s MMPr 

– Kancelář primátora a 

odbor PRI

2022-2027 500 000 Kč 0 Kč 0 Kč spoluúčast Záměr

2 2.2.2

Budování, modernizace a rekonstrukce kulturní 

a volnočasové infrastruktury pro všechny cílové 

skupiny.

Postupná revitalizace Městského domu

Městský dům je nejvýznamnější kulturní stánek v Přerově, tato 

památka má pro Přerovany velkou historickou hodnotu, konají se zde 

pravidelně kulturní a společenské akce. S ohledem na to je žádoucí 

věnovat se postupné revitalizaci celého objektu. 

4. Rekonstrukce Městského domu – modernizace vzduchotechniky a 

otopného systému MD – rok 2022; 15 000 000 Kč

KIS ve spolupráci s MMPr 

– Kancelář primátora a 

odbor PRI

2022 15 000 000 Kč 0 Kč 15 000 000 Kč spoluúčast Připraveno k realizaci

2 2.2.2

Budování, modernizace a rekonstrukce kulturní 

a volnočasové infrastruktury pro všechny cílové 

skupiny.

Snížení energetické náročnosti budovy 

Střediska volného času na Bří. Hovůrkových

Zateplení budovy Střediska volného času ATLAS a BIOS, Přerov na Bří. 

Hovůrkových – zlepšování stavebně-technického stavu, zajištění 

snižování spotřeby energie, pozdvižení úrovně této části města 

s oddychovou zónou v intravilánu města.

MMPr, odbor PRI 2022 - 2027 30 000 000 Kč 0 Kč 0 Kč město Záměr

2 2.2.2

Budování, modernizace a rekonstrukce kulturní 

a volnočasové infrastruktury pro všechny cílové 

skupiny.

Kulturní dům Dluhonice Rekonstrukce kulturního domu Dluhonice. MMPr, Odbor MAJ 2021 – 2022 3 400 000 Kč 3 400 000 Kč 0 Kč město Připraveno k realizaci

2 2.2.2

Budování, modernizace a rekonstrukce kulturní 

a volnočasové infrastruktury pro všechny cílové 

skupiny.

Přemístění sportovního areálu TJ Sokol 

Dluhonice

V rámci výstavby dálnice D1-0136 je připravováno přemístění areálu 

sportoviště a dalšího zázemí pro trávení volného času v Dluhonicích. 
ŘSD + spoluúčast MMPr 2022

41 000 000 Kč, z toho 

spoluúčast města 

7 600 000 Kč

0 Kč 7 600 000 Kč spoluúčast Připraveno k realizaci

2 2.2.2

Budování, modernizace a rekonstrukce kulturní 

a volnočasové infrastruktury pro všechny cílové 

skupiny.

Revitalizace Zámku a městských hradeb v 

Přerově

V minulých letech probíhala v několika etapách regenerace Zámku na 

Horním náměstí. Záměrem města je dokončit revitalizaci Zámku, 

která spočívá ve zpřístupnění Západního parkánu Zámku, revitalizace 

hradního příkopu vč. demolice a přesunu trafostanice a opravy 

městských hradeb. U Zámku se uvažuje o zasklení nádvoří, čímž by 

se otevřely další možnosti expozic. Náklady: parkán 4 mil.Kč, 

revitalizace příkopu a trafostanice 8 mil. Kč, oprava hradební zdi 

západní strany Zámku 4 mil.Kč.; zasklení nádvoří  5 mil. Kč

Připravenost - jsou připraveny dílčí dokumentace (na revitalizaci 

příkopu, přesun trafostanice a zpřístupnění západního parkánu), 

které je nutné aktualizovat.

MMPr, odbor PRI, 

Kulturní a informační 

služby města Přerova

2022-2027 21 000 000 Kč 0 Kč 8 000 000 Kč spoluúčast

Připraveno k realizaci – 1.etapa 

(revitalizace příkopu a trafostanice, 

zpřístupnění parkánu)

2 2.2.2

Budování, modernizace a rekonstrukce kulturní 

a volnočasové infrastruktury pro všechny cílové 

skupiny.

Revitalizace a modernizace celého objektu 

kina Hvězda vč. II. etapy redigitalizace - zvuk

Revitalizace a modernizace celého objektu kina Hvězda: Kompletní a 

komplexní revitalizace a modernizace interiéru a exteriéru kina, 

včetně rozvodů, odpadů, sociálního zázemí a terénních úprav v jeho 

okolí. Součástí bude také dořešení rozvodu tepla v sále kina Hvězda.

MMPr - Odbor PRI 2022-2027

Revitalizace a 

modernizace celého 

objektu kina Hvězda: 

40 000 000 Kč

0 Kč 0 Kč město

Revitalizace a modernizace celého 

objektu kina Hvězda: Stav 

rozpracovanosti 

2 2.2.2

Budování, modernizace a rekonstrukce kulturní 

a volnočasové infrastruktury pro všechny cílové 

skupiny.

Revitalizace a modernizace celého objektu 

kina Hvězda vč. II. etapy redigitalizace - zvuk

II. etapa redigitalizace kina Hvězda Přerov – zvuk: nahrazení 

stávajícího zastaralého ozvučení 5+1 za vícekanálový zvuk Dolby 

Atmos.

MMPr - Odbor PRI 2021-2022

II. etapa redigitalizace 

kina Hvězda Přerov – 

zvuk: 2 500 000 – 

3 000 000 Kč

3 600 000 Kč 3 500 000 Kč město

II. etapa redigitalizace kina Hvězda 

Přerov – zvuk: Připraveno k realizaci, v 

realizaci
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Akční plán pro období 2021-2022 Strategický plán rozvoje statutárního města Přerova pro období 2021 -2027

PO
Kód 

opatření
Název opatření Název aktivity Popis aktivity

Předpokládaný 

odpovědný subjekt

(odbor, oddělení apod.)

Předpokládaný 

termín realizace 

(od-do)

Odhad rozpočtu 

aktivity
Rozpočet 2021 Rozpočet 2022

Realizátor (město 

/ jiný subjekt / 

spoluúčast)

Připravenost aktivity k realizaci

(v realizaci/ připraveno k realizaci/ 

záměr)

2 2.2.2

Budování, modernizace a rekonstrukce kulturní 

a volnočasové infrastruktury pro všechny cílové 

skupiny.

Městská knihovna v Přerově ve vhodnějších 

prostorách s cílem vybudování moderního 

kulturně vzdělávacího centra

Městská knihovna v Přerově již mnoho let realizuje svou činnost v 

prostorách, které značně limitují poskytování knihovnických služeb 

přerovské veřejnosti a vedení knihovny nemůže plně realizovat své 

vize moderní knihovny jako významného centra kulturního dění ve 

městě Přerově. 

Statutární město Přerov, 

Městská knihovna, p.o.
2022 - 2027 150 000 000 Kč 0 Kč 0 Kč spoluúčast Záměr

2 2.2.2

Budování, modernizace a rekonstrukce kulturní 

a volnočasové infrastruktury pro všechny cílové 

skupiny.

Opravy, údržba a rekonstrukce dětských hřišť 

v majetku města včetně dětských hřišť a 

sportovišť v místních částech Přerova

Pro zajištění volnočasových aktivit nejmladší generace usilovat o 

celkové revitalizace ploch dětských hřišť a to včetně modernizace 

jejich vybavení. Tam kde to bude prostorově vhodné vytvářet i 

plochy pro aktivní využití volného času pro dospělé obyvatele města 

a seniory v rámci podpory generačního soužití.

MMPr - odbor MAJ 2021 - 2027

Bude upřesněno 

v souvislosti 

s plánovanými kroky.

0 Kč 10 000 000 Kč město
Záměr, schválený Plán rozvoje sportu 

SMP 2021 - 2024

2 2.2.3 Podpora propagace nabídky volnočasových aktivit.
Spolupráce při zajišťování cen pro účastníky 

volnočasových aktivit

Podpora organizátorů volnočasových aktivit ve formě poskytování cen 

a ocenění pro účastníky aktivit a tím zvyšování atraktivnosti zapojení 

se do volnočasových aktivit

MMPr - Kancelář 

primátora
2021-2027 200 000 Kč/rok 200 000 Kč 200 000 Kč město Realizováno

2 2.2.3 Podpora propagace nabídky volnočasových aktivit. Dance Evolution

Taneční celorepubliková nepostupová soutěž realizovaná Střediskem 

volného času ATLAS a BIOS, Přerov již 15 let, zaměřená na možnost 

porovnání výkonů, hledání nových cest a předvedení své zájmové 

činnosti mezi kolektivy na celorepublikové úrovni.

Středisko volného času 

ATLAS a BIOS, Přerov
2021-2027 200 000 Kč/rok 200 000 Kč 200 000 Kč jiný subjekt Realizováno průběžně

2 2.3.1
Podpora pohybových aktivit, sportovních subjektů 

a organizátorů širokého spektra sportovních aktivit.

Spolupráce při zajišťování cen pro účastníky 

sportovních aktivit

Poskytování cen a ocenění pro účastníky sportovních aktivit a tím 

zvyšování atraktivnosti zapojení se do sportovních aktivit.

MMPr - Kancelář 

primátora
2021-2027 200 000 Kč/rok 200 000 Kč 200 000 Kč město Realizováno

2 2.3.1
Podpora pohybových aktivit, sportovních subjektů 

a organizátorů širokého spektra sportovních aktivit.

Podpora celoročního využívání existujících 

zařízení a areálů. Zpřístupnění sportovišť 

organizované i neorganizované veřejnosti

Smluvní formou ošetřené zpřístupnění a využití zimního stadionu pro 

organizovanou i neorganizovanou veřejnost, marketingová aktivita 

související s nadregionální prezentací města zejména v souvislosti 

s účastí klubů v soutěžích. 

MMPr - Kancelář 

primátora
2021-2024

3 600 000 Kč/rok, dále 

dle smlouvy
3 600 000 Kč 3 600 000 Kč město Připraveno k realizaci

2 2.3.1
Podpora pohybových aktivit, sportovních subjektů 

a organizátorů širokého spektra sportovních aktivit.

Podpora Dotačních programů statutárního 

města Přerova v oblasti sportu a volného času

Dotační program A, B na podporu sportu 

je zaměřený na finanční podporu:

• sportovní činnosti, aktivit a reprezentace dětí a mládeže do 18 let,

• organizace sportovních akcí,

• provozu, rozvoje a obnovy sportovních zařízení, včetně jejich 

vybavení.

Dotační program A, B na podporu volného času 

je zaměřený na finanční podporu:

• projektů orientovaných na aktivní využití volného času dětí a 

mládeže všech věkových kategorií,

• činnosti dětských a mládežnických organizací a spolků, 

• činnosti a projektů různých zájmových subjektů sdružujících 

příslušníky všech věkových kategorií (např. rybáři, mykologové, 

astronomové, hasiči, šachisti apod.),

• volnočasových vzdělávacích programů a projektů,

• provozu volnočasových zařízení,

• účasti a pořádání významných soutěží, výstav a přehlídek v oblasti 

volného času.

Dotační program C na podporu vrcholového a výkonnostního sportu 

dospělých

je zaměřený na finanční podporu:

• sportovní činnosti a reprezentace dospělých,

• organizaci sportovních akcí dospělých.

MMPr, odbor SVČ 2021 – 2027 15 500 000 Kč/rok 15 500 000 Kč 15 500 000 Kč město
Realizováno, schválený Plán rozvoje 

sportu SMP 2021 – 2024

2 2.3.2
Budování, modernizace a rekonstrukce sportovní 

infrastruktury.

Podílet se na spolufinancování významných 

investičních projektů sportovních klubů

Statutární město Přerov se velmi často podílí na spolufinancování 

investičních projektů jednotlivých sportovních klubů. Předpokladem 

schválení takového záměru zastupitelstvem je získání finančních 

prostředků z výzev a dotačních programů Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy nebo Olomouckého kraje či jiného zdroje. V 

žádosti o dotaci z prostředků Statutárního města Přerova je žadatel 

povinen uvést, v jaké výši má své vlastní zdroje a které další 

subjekty mu schválily dotaci nebo daly příslib.

Statutární město Přerov 2021 - 2024 10 000 000 Kč/rok 10 000 000 Kč 10 000 000 Kč město
Záměr, schválený Plán rozvoje sportu 

SMP 2021 – 2024

2 2.3.2
Budování, modernizace a rekonstrukce sportovní 

infrastruktury.

Podpora modernizace a obnovy sportovních 

zařízení v majetku města spravovaných 

společností Sportoviště s.r.o.

Statutární město Přerov podporuje sportovní aktivity profesionálních 

sportovců i široké veřejnosti tím, že prostřednictvím společnosti 

Sportoviště Přerov, s.r.o. zajišťuje správu sportovních areálů ve 

svém majetku. Jedná se o Plavecký areál Přerov, Koupaliště Penčice, 

Městskou sportovní halu a Zimní stadion. V nejbližší době se jedná 

např. o opravy chladící věže a rekonstrukce šaten a zázemí zimního 

stadionu.   

Sportoviště s.r.o. 2021 - 2027

30 000 000 Kč/rok, dle 

možností rozpočtu 

města

30 000 000 Kč 30 000 000 Kč jiný subjekt
Záměr, schválený Plán rozvoje sportu 

SMP 2021 – 2024 

2 2.4.1

Podpora aktivit zvyšujících návštěvnost a 

atraktivnost města využitím historického dědictví a 

přírodních krás města.

Mobilní aplikace Skryté příběhy – Amosova 

latina

Mobilní hra pro zvídavé děti a hravé rodiče. Vytvořena k 350. výročí 

úmrtí J.A.Komenského 

V dalších letech možná realizace jiných zábavných i poučných her 

pro děti (např. Tripper, Quest)

Kulturní informační 

služby města Přerova - 

MIC

2021-2027 40 000 Kč/rok 40 000 Kč 40 000 Kč jiný subjekt
Realizováno (Aplikace dostupná ke 

stažení)

2 2.4.1

Podpora aktivit zvyšujících návštěvnost a 

atraktivnost města využitím historického dědictví a 

přírodních krás města.

Aktivity KIS podporující propagaci města

Dílčí aktivity:

1. Speciální edice Turistických známek k pětistému výročí narození 

Viléma II. z Pernštejna, v dalších letech dle konkrétních výročí a 

významných příležitostech  - Partner při tvorbě produktu. Každé 

zapojené místo bude mít svoji vlastní grafiku na lícové straně TZ. 

Město Přerov je jedním z měst, které je spojeno s rodem Pernštejnů. 

V dalších letech bude případná spolupráce s dalšími subjekty volena 

podle tématu známky. Turistické známky budou prodejné. Je 

realizováno v r. 2021, v dalších letech dle potřeby.

Kulturní informační 

služby města Přerova – 

MIC a MMPr – Kancelář 

primátora

2021, v dalších letech 

dle potřeby
10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč jiný subjekt Realizováno

2 2.4.1

Podpora aktivit zvyšujících návštěvnost a 

atraktivnost města využitím historického dědictví a 

přírodních krás města.

Aktivity KIS podporující propagaci města

Dílčí aktivity:

2. Propagační materiál Naučná stezka Předmostím až do pravěku, v 

dalších letech letáky a propagační materiály dle potřeby - 

Aktualizace a příprava nového letáku naučné stezky z důvodu 

přeznačení trasy (dostavba dálnice). Je realizováno v r. 2021, v 

dalších letech dle potřeby.

Kulturní informační 

služby města Přerova – 

MIC a MMPr – Kancelář 

primátora

2021, v dalších letech 

dle potřeby
20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč jiný subjekt Realizováno

2 2.4.1

Podpora aktivit zvyšujících návštěvnost a 

atraktivnost města využitím historického dědictví a 

přírodních krás města.

Aktivity KIS podporující propagaci města

Dílčí aktivity:

3. Obnova stávajících informačních tabulí v turisticky atraktivních 

lokalitách města - Výměna poničených informačních tabulek (na 

panelech City Walk) představujících zajímavá místa v Přerově. Záměr 

realizace v letech 2022-2023.

Kulturní informační 

služby města Přerova – 

MIC a MMPr – Kancelář 

primátora

2022-2023 50 000 Kč 0 Kč 50 000 Kč jiný subjekt Záměr

2 2.4.2
Podpora využití stávající infrastruktury a rozvoj nové 

infrastruktury pro cestovní ruch.

Cyklostojany pro cyklisty. Certifikace místa 

Cyklisté vítáni.

Vybudování prostoru před IC Přerov s umístěním cyklostojanů pro 

kola. V dalších letech údržba a obnova. 

Kulturní informační 

služby města Přerova - 

MIC

Pořízení 2022 – 2023, 

údržba a obnova 2024 - 

2027

100 000 Kč pořizovací 

náklady, v dalších letech 

dle rozsahu údržby a 

obnovy

0 Kč 100 000 Kč jiný subjekt Záměr

2 2.4.2
Podpora využití stávající infrastruktury a rozvoj nové 

infrastruktury pro cestovní ruch.

Aktivity na podporu cyklistiky a turistiky ve 

městě a jeho okolí

Pořádání nebo spolupořádání akcí Přerov jede na kole, KoloCaching, 

zahájení sezóny na CB, hvězdicová jízda primátorů, rozvoj aktivit v 

Knejzlíkových sadech.

MMPr – Kancelář 

primátora 
2021-2027 80 000 Kč/rok 80 000 Kč 80 000 Kč město Realizováno 

2 2.4.3
Podpora marketingových a PR aktivit města v oblasti 

cestovního ruchu.
Plán města Přerova – trhací mapa

Propagační materiál pro turisty i občany města s aktuálními datovými 

údaji

Kulturní informační 

služby města Přerova - 

MIC

2021-2027 25 000 Kč/rok 25 000 Kč 25 000 Kč jiný subjekt Realizováno

2 2.4.3
Podpora marketingových a PR aktivit města v oblasti 

cestovního ruchu.
Podpora nabídky turistických produktů

Realizace turistických produktů za účelem zvýšení povědomí o městě 

na regionální a národní úrovni.

MMPr - Kancelář 

primátora
2021-2027 20 000 Kč/rok 20 000 Kč 20 000 Kč město Realizováno

3 3.1.1

Udržitelné nakládání s územím, systematická činnost 

v rámci vhodných pozemků pro rozvojové aktivity 

města.

Rozvojová lokalita Záhumení, Dluhonice

V rámci kompenzací za výstavbu dálnice D1 – 0136 je připravováno 

vybudování přístupové komunikace, inženýrských sítí pro rozvojovou 

lokalitu Záhumení, která bude určena pro výstavbu RD zejména pro 

lidi postiženými výstavbou D1.

MMPr - Odbor PRI 2022-2023 43 000 000 Kč 0 Kč 43 000 000 Kč město Příprava k realizaci

3 3.1.1

Udržitelné nakládání s územím, systematická činnost 

v rámci vhodných pozemků pro rozvojové aktivity 

města.

Rozvojová lokalita U Spojů, Újezdec

Pro rozvoj území U Spojů, určeného pro výstavbu RD, je nutné 

stávající jednopruhovou obousměrnou komunikaci o š. 3 m upravit na 

požadované parametry.

V rámci projektu dojde k „rozšíření místní komunikace v ul. U Spojů“ 

na š. 5,5 m, zároveň bude doplněn chodník, kontejnerová stání se 

zástěnami. Projekt řeší i zasakování dešťové vody do vsakovací rýhy. 

Součástí stavby je i přesun ČSOV. 

MMPr -  Odbor MAJ, 

odbor PRI
2022 – 2025 8 000 000 Kč 0 Kč 8 000 000 Kč město Připraveno k realizaci

3 3.1.1

Udržitelné nakládání s územím, systematická činnost 

v rámci vhodných pozemků pro rozvojové aktivity 

města.

Rekonstrukce smuteční síně na Městském 

hřbitově 

Rekonstrukce spočívá v zateplení, výměně oken, dveří, výměnou 

technického vybavení (elektrorozvodů, topení, dochlazování). 

Vybudují se toalety pro invalidy. Renovace se dotkne celého 

interiéru smuteční síně. 

Rekonstrukce se dotkne také bezprostředního okolí budovy. 

Popraskaný asfalt nahradí šedá žulová dlažba, železobetonové 

schodiště dostane nové žulové stupně i zábradlí, vyměněn bude také 

stávající mobiliář – jako lavičky, odpadkové koše či osvětlení. Na 

západní straně bude vytvořen nový venkovní prostor. Místu bude 

dominovat zvonice.

MMPr -  Odbor PRI 2022-2025 37 577 500 Kč 0 Kč 37 577 500 Kč město Připraveno k realizaci

3 3.1.1

Udržitelné nakládání s územím, systematická činnost 

v rámci vhodných pozemků pro rozvojové aktivity 

města.

Intenzifikace využití a vhodné zahuštění 

stávajících zastavitelných ploch

Intenzifikace využití a vhodné zahuštění stávajících zastavitelných 

ploch na místo plošného rozrůstání nově zastavitelných území

Příprava technické a dopravní infrastruktury technické a dopravní 

infrastruktury 

Postupné řešení jednotlivých brownfields na území města ve 

spolupráci s jejich majiteli.

Plánované dílčí aktivity:

PRŮPICH – revitalizace brownfieldu bývalého areálu firmy Juta

ELEKTRÁRNA - Zahájení diskuze s majiteli a podpora revitalizace 

areálu bývalé elektrárny prohlášené nově za památku – prevence 

vzniku brownfield

Intenzifikace využití území – Koncepce rozvojových ploch v rámci 

zastavěného území města, inventarizace a zhodnocení potenciálu.

MMPr – městská 

architektka, odbor ROZ
2021 - 2027 1 000 000 Kč 0 Kč 150 000 Kč město Záměr
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PO
Kód 

opatření
Název opatření Název aktivity Popis aktivity

Předpokládaný 

odpovědný subjekt

(odbor, oddělení apod.)

Předpokládaný 

termín realizace 

(od-do)

Odhad rozpočtu 

aktivity
Rozpočet 2021 Rozpočet 2022

Realizátor (město 

/ jiný subjekt / 

spoluúčast)

Připravenost aktivity k realizaci

(v realizaci/ připraveno k realizaci/ 

záměr)

3 3.1.2
Optimalizace regulativů a podpora koncepčního 

rozvoje a kvalitní výstavby na území města.
Regulativy území

Jednoznačné definování jednoduchých a čitelných regulativů pro 

vybraná území města – doplnění definice urbanistických a 

architektonických zásad pro dílčí území (např. určení charakteru 

zástavby pro místní části, určení zásad uliční a stavební čáry pro 

místa s prolukami, určení obecných principů urbanistického 

uspořádání uličních prostor pro rozvojové lokality např. včetně 

zahrnutí požadavku na výsadbu liniové zeleně v rámci uličního profilu 

apod. Řešit změnami nebo novým územním plánem.

MMPr – městská 

architektka, odbor ROZ
2021 - 2027 1 000 000 Kč 0 Kč 150 000 Kč město Záměr

3 3.1.2
Optimalizace regulativů a podpora koncepčního 

rozvoje a kvalitní výstavby na území města.
Regulační plán Přednádraží - průpich

Územně plánovací dokumentace pořizovaná procesem podle z. č. 

183/2006 Sb.
MMPr - odbor ROZ 2018-2022

998 250 Kč (dle smlouvy, 

z toho uhrazeno 635 250 

Kč)

363 000 Kč 0 Kč město

Realizováno (ve smyslu zpracování 

regulačního plánu; platnost po nabytí 

účinnosti v III.2022)

3 3.1.2
Optimalizace regulativů a podpora koncepčního 

rozvoje a kvalitní výstavby na území města.

Koncepční studie zastavení proluk a 

regenerace sídlišť

Příprava koncepčních studií v již zastavěném území města s ohledem 

na doplnění proluk a dotvoření městské struktury.

Koncepce regenerace území sídlištních celků a centrálních zón 

místních částí.

MMPr – městská 

architektka, odbor ROZ
2021 - 2027 1 000 000 Kč 0 Kč 150 000 Kč město Záměr

3 3.1.3
Rozvoj veřejných prostranství a zajištění jejich 

vhodného využívání.
Úprava prostranství kolem zdravotnické školy

V souvislosti s rekonstrukcí budovy bývalé zdravotní školy na náměstí 

Přerovského povstání, která je realizována v r. 2021, bude následně 

upraveno veřejné prostranství v okolí školy. Dojde k úpravám 

chodníků a zpevněných ploch, opěrné zdi, bude vybudována 

bezbariérová rampa a řešeny sadové úpravy.

MMPr - Odbor PRI 2022 2 100 000 Kč 0 Kč 2 100 000 Kč město Připraveno k realizaci

3 3.1.3
Rozvoj veřejných prostranství a zajištění jejich 

vhodného využívání.
Regenerace panelového sídliště Budovatelů

1. Etapa Regeneraci I. etapy panelového sídliště Budovatelů Přerov 

lze vymezit ze západu areálem ZŠ Trávník, z jihu objektem OC 

Trumf, na východě řadovými domy při ul. Vsadsko, ze severu ul. 

Kozlovskou. Dojde ke změně řešení pěších komunikačních tras s 

ohledem na terén, řešení veřejné zeleně a parkovacích stání a stání 

pro kontejnery. Bude řešena akumulace a vsakování srážkových vod.

MMPr - Odbor PRI, odbor 

ROZ
2022-2027 1.etapa - 32 000 000 Kč 0 Kč 0 Kč město 1.etapa – připravena k realizaci

3 3.1.3
Rozvoj veřejných prostranství a zajištění jejich 

vhodného využívání.
Regenerace panelového sídliště Budovatelů

2. Etapa Předmětem je regenerace veřejného prostranství kolem 

stávajících bytových domů v ul. Budovatelů, včetně řešení veřejné 

zeleně, zpevněných ploch a komunikací. V rámci řešení statické 

dopravy bude navýšen počet parkovacích míst.  Nově bude řešen 

nástupní prostor před obchodním centrem Trumf, dále bude 

umístěno hřiště s cvičebními prvky pro dospělé a náctileté.

MMPr - Odbor PRI, odbor 

ROZ
2022-2027 2.etapa - 36 500 000 Kč 0 Kč 0 Kč město 2.etapa - záměr

3 3.1.3
Rozvoj veřejných prostranství a zajištění jejich 

vhodného využívání.
Regenerace sídliště Přerov – Dvořákova

Soubor projektů řeší kvalitu života obyvatel ve východní části území 

Přerova, ohraničeného bytovou zástavbou okolo ul. Dvořákova a 

sídlištěm ul. U Tenisu. Bude doplněna dopravní infrastruktura, 

revitalizována veřejná prostranství a zeleň, dojde k modernizaci a 

výstavbě objektů služeb a bydlení, vč. sociálního.  V území se 

nachází vysoký podíl ploch se zpevněným, nepropustným povrchem 

bez souvisejícího hospodaření a nakládaní s dešťovou vodou, 

nevyužívané prostory a plochy v urbanizovaném území vhodné k 

vytvoření kvalitního veřejného prostranství se záměrným a funkčním 

systémem zelené infrastruktury. Realizací projektů dojde ke zlepšení 

kvality života všech věkových skupin obyvatelstva, ke zlepšení 

kvality bydlení a služeb, volnočasových aktivit, zvýšení bezpečnosti v 

dopravě a ostatní infrastruktury odpovídající nárokům dnešní doby.

Realizace I. etapy spočívá v řešení tzv. zadní cesty u garáží. V 

I.etapě se komunikace propojí se stávající komunikací u nemocnice a 

umožní druhé napojení celé lokality. Podél této zadní cesty je nově 

navrženo v celé její délce kapacitní parkovací stání. Kolmá parkovací 

stání budou od stávajících bytových domů oddělena novou stromovou 

alejí a novým pěším chodníkem, který v této části území v 

současnosti chybí.

MMPr - Odbor PRI 2022-2027 1.etapa – 14 500 000 Kč 0 Kč 0 Kč město
1.etapa – zpracovávána projektová 

dokumentace

3 3.1.3
Rozvoj veřejných prostranství a zajištění jejich 

vhodného využívání.
Regenerace sídliště Přerov – Dvořákova

Soubor projektů řeší kvalitu života obyvatel ve východní části území 

Přerova, ohraničeného bytovou zástavbou okolo ul. Dvořákova a 

sídlištěm ul. U Tenisu. Bude doplněna dopravní infrastruktura, 

revitalizována veřejná prostranství a zeleň, dojde k modernizaci a 

výstavbě objektů služeb a bydlení, vč. sociálního.  V území se 

nachází vysoký podíl ploch se zpevněným, nepropustným povrchem 

bez souvisejícího hospodaření a nakládaní s dešťovou vodou, 

nevyužívané prostory a plochy v urbanizovaném území vhodné k 

vytvoření kvalitního veřejného prostranství se záměrným a funkčním 

systémem zelené infrastruktury. Realizací projektů dojde ke zlepšení 

kvality života všech věkových skupin obyvatelstva, ke zlepšení 

kvality bydlení a služeb, volnočasových aktivit, zvýšení bezpečnosti v 

dopravě a ostatní infrastruktury odpovídající nárokům dnešní doby.

Realizace I. etapy spočívá v řešení tzv. zadní cesty u garáží. V 

I.etapě se komunikace propojí se stávající komunikací u nemocnice a 

umožní druhé napojení celé lokality. Podél této zadní cesty je nově 

navrženo v celé její délce kapacitní parkovací stání. Kolmá parkovací 

stání budou od stávajících bytových domů oddělena novou stromovou 

alejí a novým pěším chodníkem, který v této části území v 

současnosti chybí.

MMPr - Odbor PRI 2022-2027
2.-10.etapa -  55 000 000 

Kč
0 Kč 0 Kč město 2.-10.etapa - záměr

3 3.1.3
Rozvoj veřejných prostranství a zajištění jejich 

vhodného využívání.
Regenerace sídliště Jižní čtvrť II

Záměrem projektu je regenerovat sídliště Jižní čtvrť II, které nebylo 

součástí regenerace sídlišť Jižní čtvrť I v roce 2015.

Dojde k úpravě veřejných prostor, rekonstrukci komunikací, doplnění 

parkovacích míst a chodníků, doplnění dětského hřiště.

MMPr - Odbor ROZ, 

odbor PRI
2022-2023 20 000 000 Kč 0 Kč 0 Kč město Záměr

3 3.1.3
Rozvoj veřejných prostranství a zajištění jejich 

vhodného využívání.

Úpravy prostoru ul. Č. Drahlovského u 

křižovatky Velké Novosady -  Komenského

Jedná se o úpravu veřejného prostoru mezi křižovatkou Velké 

Novosady - Komenského, ul. Č.Drahlovského a evangelickým 

kostelem J.Husa v ul.č.Drahlovského. Dokumentace řeší kromě 

vybudování parkoviště v ulici Čapky Drahlovského v Přerově, 

regeneraci území v okolí Evangelického (Českobratrského) kostela a 

sochy J. A. Komenského pomocí stavebních úprav. Lokalita se 

nachází v zastavěném území v rámci intravilánu města Přerova. 

Kromě okolí Evangelického kostela je navržena rekonstrukce ulic 

Čapky Drahlovského a Velké Novosady. Návrh zahrnuje nové 

zpevněné plochy komunikací, parkovacích stání, chodníků, 

kontejnerových stání a parkových ploch. V rámci regenerace dojde k 

úpravě nezpevněných ploch zeleně a k sadovým úpravám. Zároveň 

dojde k modernizaci vedení a novému umístění sloupů veřejného 

osvětlení. Nové dopravní řešení lokality vytváří efektivní kompromis 

dílčích požadavků na využití uličního prostoru, za účelem regenerace 

a revitalizace celé lokality. Realizací stavby dojde k novému 

funkčnímu dopravnímu uspořádání. Navržená stavba umožní využít 

řešený prostor pro obsluhu, odstavování a parkování vozidel, pohybu 

pěších a relaxace. Dojde k významnému využití prvků zeleně, 

zjednodušení dopravního řešení a zklidňování dopravy v tomto 

území.

MMPr - Odbor PRI 2022 - 2023 30 800 000 Kč 0 Kč 0 Kč město Připraveno k realizaci

3 3.1.3
Rozvoj veřejných prostranství a zajištění jejich 

vhodného využívání.
Koncepce veřejných prostranství

Vymezení, ochrana a další rozvoj kvality veřejných prostranství, a to 

nejen v centrální části města, ale i v sídlištích a místních částí.   

Zpracováním Koncepce veřejných prostranství budou definována a 

popsána stávající a potenciální veřejná prostranství, definována 

doporučení pro jejich další rozvoj a případné podmínky/ regulativy 

jejich dalšího rozvoje

Podpora principu lokálních center a malých místně důležitých 

prostranství, zapojení těchto prostranství do celkové struktury města

Cíl:    Rozvoj kvality městského prostředí

Podpora sounáležitosti obyvatel s městem

Koncepce slouží jako podklad pro další rozhodování v území, 

zadávání dílčích projektů úprav apod.

Součástí koncepce je stanovení standardů pro technické řešení 

projektů ve veřejném prostoru, jako je trasování sítí, umisťování 

zeleně.

Podklad slouží jako podklad pro další rozhodování města o 

investicích do veřejných prostranství

MMPr – městská 

architektka, odbor ROZ
2021 - 2027 1 000 000 Kč/rok 0 Kč 1 000 000 Kč město Záměr

3 3.1.3
Rozvoj veřejných prostranství a zajištění jejich 

vhodného využívání.

Koncepce rozvoje rekreačního a 

společenského užití veřejných prostranství v 

okolí Bečvy

V návaznosti na již realizované dokumenty Plán udržitelné mobility, 

inventarizovat propojení zelených ploch a projekty protipovodňové 

ochrany řeky Bečvy.

Koncepce rozvoje rekreačního a společenského užití veřejných 

prostranství v okolí Bečvy definuje návaznosti města na suburbánní 

území v okolí města. 

Cíl:

Rozvoj kvality městského prostředí

Vytvoření širší vazby na bezprostřední okolí města

Vytvoření rekreačních ploch ve městě

MMPr – městská 

architektka, odbor ROZ
2021 - 2027 1 000 000 Kč 0 Kč 0 Kč město Záměr

3 3.1.4

Energetická úspornost u nových staveb a při 

rekonstrukci stávajících a využívání optimálních 

technologií.

Energetická opatření v budově č.p. 2804/2 na 

náměstí Přerovského povstání

Dokumentace řeší zateplení obálky budovy, výměnu výplní otvorů a s 

těmito činnostmi spojené stavební úpravy u objektu Střední 

zdravotnické školy sídlící na adrese nám. Přerovského povstání č.p. 

2804/2 v Přerově, na pozemku p.č. 2155/4 v k.ú. Přerov. Realizace 

byla zahájena v roce 2020.

MMPr - Odbor PRI 2021 7 898 700 Kč 7 898 700 Kč 0 Kč město Realizováno

3 3.2.1
Revitalizování, údržba a čistota veřejných 

prostranství, veřejné zeleně, vodních toků a ploch.
Revitalizace rybníků v Předmostí

I.etapa je připravována - Předmětem „Revitalizace vodního 

ekosystému v Předmostí“ je revitalizace a opravy stávajícího rybníku 

nacházejícího se v k. ú. Přerov – Předmostí, označovaného jako 

„Rybník I“ nebo „Chovný rybník“. 

MMPr - Odbor PRI I.etapa – 2021 – 2022 I.etapa – 12 700 000 Kč 0 Kč 12 700 000 Kč město I.etapa – připravena k realizaci

3 3.2.1
Revitalizování, údržba a čistota veřejných 

prostranství, veřejné zeleně, vodních toků a ploch.
Revitalizace rybníků v Předmostí

II.etapa – čerpání vody z podjezdu  (vybudování výtlaku užitkového 

vodovodu, který slouží pro napojení vrtů areálu f. NAVOS a pro 

odvedení podzemních vod z prostoru podjezdu), 

MMPr - Odbor PRI II. etapa – 2022-2023 II. etapa – 5 154 000 Kč 0 Kč 0 Kč město II.etapa – studie, příprava k realizaci

3 3.2.1
Revitalizování, údržba a čistota veřejných 

prostranství, veřejné zeleně, vodních toků a ploch.

Úprava veřejného prostranství na ulici 

Komenského v Přerově

Zpracování PD pro zajištění revitalizace veřejného prostranství, které 

bude navazovat na nově budovanou cyklostezku přicházející do 

tohoto veřejného prostoru z ul. Palackého.

MMPr - odbor MAJ 2021 – PD 40 000 Kč – PD 40 000 Kč 0 Kč město PD – Realizováno
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PO
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opatření
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Předpokládaný 

odpovědný subjekt

(odbor, oddělení apod.)
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Realizátor (město 
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(v realizaci/ připraveno k realizaci/ 

záměr)

3 3.2.1
Revitalizování, údržba a čistota veřejných 

prostranství, veřejné zeleně, vodních toků a ploch.

Úprava veřejného prostranství na ulici 

Komenského v Přerově

Revitalizace veřejného prostranství, které bude navazovat na nově 

budovanou cyklostezku přicházející do tohoto veřejného prostoru z 

ul. Palackého

MMPr - Odbor MAJ 2022 800 000 Kč 0 Kč 800 000 Kč město Připraveno k realizaci

3 3.2.1
Revitalizování, údržba a čistota veřejných 

prostranství, veřejné zeleně, vodních toků a ploch.
Obnova prostoru Horního náměstí v Přerově

Zpracování PD pro zajištění revitalizace veřejného prostranství, které 

bude realizováno ve vazbě na úpravu veřejného prostoru historické 

studny na Horním náměstí. 

MMPr - Odbor MAJ 2021-2022 PD - 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč město PD – Připraveno k realizaci

3 3.2.1
Revitalizování, údržba a čistota veřejných 

prostranství, veřejné zeleně, vodních toků a ploch.
Obnova prostoru Horního náměstí v Přerově

Revitalizace veřejného prostranství, které bude realizováno ve vazbě 

na úpravu veřejného prostoru historické studny na Horním náměstí.
MMPr - Odbor MAJ 2021-2022 3 500 000 Kč 0 Kč 3 500 000 Kč město Záměr

3 3.2.1
Revitalizování, údržba a čistota veřejných 

prostranství, veřejné zeleně, vodních toků a ploch.
Revitalizace parku, nám. Svobody

Zpracování PD pro zajištění revitalizace veřejného prostranství v 

plochách parku nám. Svobody.

Revitalizace veřejného prostranství v plochách parku nám. Svobody.

PD - 2022, realizace 2023-2024

Cena PD - 1 000 000 Kč, realizace 25 000 000 Kč

MMPr - Odbor MAJ 2022-2024 25 000 000 Kč 0 Kč 1 000 000 Kč město Záměr

3 3.2.2 Ochrana a péče o zeleň a krajinu. Zalesňování
Zalesňování vycházející ze zákonné povinnosti po těžbě dle Lesního 

zákona 289/1995 Sb.
MMPr - Odbor MAJ 2021 3 025 000 Kč 3 025 000 Kč 0 Kč město Připraveno k realizaci

3 3.2.2 Ochrana a péče o zeleň a krajinu. Náhradní výsadby

Náhradní výsadby se realizují v rámci podpory biologické 

rozmanitosti intravilánu a extravilánu města pro zlepšení stavu 

krajiny a přiměřené ekologické stability.

MMPr - Odbor MAJ 2021 1 875 000 Kč 1 875 000 Kč 0 Kč město Připraveno k realizaci

3 3.2.2 Ochrana a péče o zeleň a krajinu. Obnova Knejzlíkových sadů
Podpora biodiverzity krajinného prvku Knejzlíkovy sady a Přírodní 

památky Na Popovickém kopci (OPŽP).
Predmostenzis z.s. 2021 – 2023 3 000 000 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč jiný subjekt Realizováno

3 3.2.2 Ochrana a péče o zeleň a krajinu. Obnova obecních sadů u Vinar Podpora biodiverzity v PP Na Popovickém kopci a okolí (OPŽP). Predmostenzis z.s. 2021 – 2024 4 000 000 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč jiný subjekt Realizováno

3 3.2.2 Ochrana a péče o zeleň a krajinu. Rozšíření Knejzlíkových sadů o lom Žernavá Podpora biodiverzity na pozemcích vápencového lomu Žernavá. Predmostenzis z.s. 2022 - 2027 15 000 000 Kč 0 Kč 2 500 000 Kč jiný subjekt Příprava k realizaci

3 3.2.3
Rozvíjení environmentálního vzdělávání a posilování 

ekologického povědomí chování občanů a institucí.
Ročenka ŽP

Každoročně Odbor Stavebního úřadu a životního prostředí vydává 

ročenku životního prostředí a památkové péče.

Ročenka pravidelně přináší informace:

- o stavu ovzduší ve městě, zdrojích znečisťování ovzduší, emisích, 

stavu znečištění ovzduší, imise

- Z ochrany přírody a krajiny a veřejné zeleně: informace o kácení 

dřevin, památných stromech, zvláště chráněných územích, 

významných krajinných prvcích.

- Z ochrany památkové péče: o podpoře obnovy exteriéru památkově 

významných staveb na území města Přerova formou poskytování 

dotací, informace o válečných hrobech ve správním obvodu obecního 

úřadu obce s rozšířenou působností.

- Z enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty – informace o 

projektech podpořených poskytnutím dotace z Programu na podporu 

EVVO, informace o dalších subjektech zabývající se výchovou a 

vzděláním, o osvětových akcích a soutěži pro školy ve sběru 

použitých baterií

- o odpadech – informace o celkovém množství vytříděného 

komunálního odpadu od roku 2014 i o množství jednotlivých složek 

komunálního odpadu, informace o zpětném odběru výrobků

- vodním hospodářství: informace o vodních tocích a nádržích na 

území města, o případné povodňové aktivitě v daném roce

- myslivosti a lesích: informace o honitbách a lesních pozemcích

MMPr - Odbor STAV 2021-2027
- (V rámci Přerovských 

listů, web města)
0 Kč 0 Kč město Realizováno

3 3.2.3
Rozvíjení environmentálního vzdělávání a posilování 

ekologického povědomí chování občanů a institucí.

Poskytování dotací na podporu aktivit v oblasti 

EVVO

Dotace na pořádání osvětových akcí konaných při příležitosti 

environmentálně významných dní, poskytování environmentálního 

poradenství, budování naučných stezek, provoz záchranné stanice 

pro handicapované živočichy apod. mohou žádat právnické i fyzické 

osoby v rámci Zastupitelstvem města každoročně vyhlašovaného 

Programu pro poskytování dotací na podporu EVVO

MMPr - Odbor STAV
2021-2027 

(každoročně)
850 000 Kč/rok 850 000 Kč 850 000 Kč město Realizováno

3 3.2.3
Rozvíjení environmentálního vzdělávání a posilování 

ekologického povědomí chování občanů a institucí.

Podpora informační základny v oblasti 

předcházení vzniku odpadů v rámci SMP

Osvětové aktivity s cílem zvýšení povědomí o oblasti předcházení 

vzniku odpadů.
MMPr - Odbor STAV 2022-2023 200 000 Kč 0 Kč 200 000 Kč město Záměr

3 3.2.3
Rozvíjení environmentálního vzdělávání a posilování 

ekologického povědomí chování občanů a institucí.

Informační kampaň k prevenci znečišťování 

ovzduší malými stacionárními zdroji na území 

SMP

Osvětové aktivity s cílem zvýšení povědomí o oblasti předcházení 

znečišťování ovzduší.
MMPr - Odbor STAV 2022-2023 100 000 Kč 0 Kč 100 000 Kč město Záměr

3 3.2.3
Rozvíjení environmentálního vzdělávání a posilování 

ekologického povědomí chování občanů a institucí.

Environmentální vzdělávání a vedení široké 

veřejnosti k ekologickému chování při 

činnostech Střediska volného času ATLAS a 

BIOS, Přerov (SVČ)

Rozšiřování pocitové stezky a zajištění technických pomůcek pro 

udržování přírodního zázemí pro venkovní, praktické vzdělávání 

v oblasti EVVO nejen pro školy z přerovského regionu, ale i širokou 

veřejnost v rámci příležitostných aktivit.

Středisko volného času 

ATLAS a BIOS, Přerov
2021 – 2027 25 000 Kč/rok 25 000 Kč 25 000 Kč jiný subjekt Realizováno průběžně

3 3.2.4
Rozvoj šetrného, efektivně a ekologicky fungujícího 

odpadového hospodářství.
Navýšení kapacity dotřiďovací linky Přerov

Předmětem veřejné zakázky je navýšení kapacity třídicí linky na 

separovaný odpad ve Statutárním městě Přerov, okres Přerov, 

Olomoucký kraj. Technologie dotřiďovací linky umožní roztřídění 

přijatých odpadů na odpady vhodné k materiálovému využití a na 

odpady určené k energetickému využití. Cílem je zajištění 

maximalizace automatického třídění, maximalizace automatického 

vynášení materiálů do sběrných nádob mimo halu, automatické 

separace magnetických kovů, separace fólií, zvýšení účinnosti 

lisování, zachování možnosti manuálního dotřiďování, minimalizace 

pohybu techniky po hale třídírny, uvolnění prostoru, možnosti 

režimových změn pro třídění dalších materiálů, zachování a zvýšení 

třídicího výkonu, zlepšení ekonomiky sběru, svozu a dotřiďování 

zavedením nových komodit – zejména kovů.

TSMPr, MMPr - odbor PRI 

a odbor MAJ
2021 10 737 000 Kč 10 737 000 Kč 0 Kč spoluúčast Připraveno k realizaci

3 3.2.4
Rozvoj šetrného, efektivně a ekologicky fungujícího 

odpadového hospodářství.
Modernizace systému sběru odpadů v Přerově

Nákup nádob různých velikostí (nádoby s větším objemem) pro 

tříděný odpad: plast, kovy, papír, sklo a bio. Svým provedením 

budou odpovídat požadavkům na design, snadné a přístupné užívání, 

možnost zabudování IT technologií apod.

Navýšení kapacity systému sběru je plánováno na 395 t/rok. Na 

uvedený projekt je schválena dotace v rámci režimu de minimis. 

Procento dotace je 85 %, projekt bude dofinancován z nezapojených 

účelově vázaných finančních prostředků od společnosti EKOKOM,a.s.

Nádoby bez pedálu, s pákou, bez vhozu o objemech: 2000 l, 2200 l, 

3200 l a nádoby víko ve víku o objemu 1100 l

TSMPr, MMPr - odbor 

MAJ
2021 11 500 000 Kč 11 500 000 Kč 0 Kč spoluúčast Připraveno k realizaci

3 3.2.4
Rozvoj šetrného, efektivně a ekologicky fungujícího 

odpadového hospodářství.

Zavedení systému svozu tříděných odpadů 

dům od domu (door to door)

Předcházení vzniku odpadů mimo odpadový systém, zvýšení míry 

separace odpadů a zefektivnění činností spojených s jeho sběrem, 

ukládáním či využitím.

MMPr, Odbor MAJ 2022 3 000 000 Kč 0 Kč 3 000 000 Kč město Záměr

3 3.2.5
Snížení hlukové zátěže, znečištění ovzduší 

a světelného znečištění.

Zavedení dynamického systému veřejného 

osvětlení

Instalace systému ovládání VO dle významu veřejných prostranství a 

nočních hodin, např. vypínání sudých lamp nebo pokles intenzity 

osvětlení při nepřítomnosti osob.

Aktivita je vázána na jiné plánované aktivity výměny/rekonstrukce 

VO.

MMPr, Odbor MAJ 2022-2027 1 000 000 Kč/rok 0 Kč 1 000 000 Kč město Záměr

3 3.2.6
Realizace protipovodňových opatření na území 

města.

Bečva Přerov – Protipovodňová ochrana nad 

jezem 

Jedná se o stavbu zídky nad jezem na nábř. E.Beneše (od mostu k 

chemickým závodům), druhá protipovodňová zídka bude chránit 

území pod nemocnicí až k tenisovým kurtům. 

Součástí jsou opatření na stokové síti, která mají při povodních 

zabránit zpětnému zaplavení území prostřednictvím veřejné 

kanalizační sítě, kdy v kanalizaci vzniká tlakové proudění a splaškové 

vody jsou spolu s vodou z Bečvy vytlačovány do ulic.

Povodí Moravy + 

spoluúčast MMPr
2022-2023

82 000 000 Kč, 

spoluúčast města 

15 000 000 Kč 

dotace z programu 

Ministerstva zemědělství 

0 Kč 15 000 000 Kč spoluúčast Připraveno k realizaci

3 3.3.1
Modernizování, údržba a rozvoj sítí technické 

infrastruktury.
Kanalizace Čekyně

Realizováno v rámci stavby „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, 

Lhotka“, přičemž 1. částí je výstavba kanalizace a ČOV Čekyně. 

Projekt je realizován od roku 2019 (celková výše 131 357 000 Kč).

VaK 2021

6 420 000 Kč bez DPH, 

financováno ze strany 

VaK

6 420 000 Kč 0 Kč jiný subjekt Realizováno

3 3.3.1
Modernizování, údržba a rozvoj sítí technické 

infrastruktury.
Kanalizace Lýsky

Hlavní kanalizační řad vč. přípojek (cca 70 přípojek). Stávající 

kanalizační řad bude využit jako dešťová kanalizace s vyvedením do 

Strhance.

MMPr - Odbor PRI, 

Vodovody a kanalizace 

Přerov

2022-2025 50 000 000 Kč 0 Kč 0 Kč spoluúčast Příprava k realizaci

3 3.3.1
Modernizování, údržba a rozvoj sítí technické 

infrastruktury.

Výměna sloupů VO v havarijním stavu v k.ú. 

Přerov

Modernizace, renovace sloupů VO a příslušné infrastruktury v k.ú. 

Přerov vycházející z analýzy dat získaných v rámci pasportizace.
MMPr - Odbor MAJ 2021 1 400 000 Kč 1 400 000 Kč 0 Kč město Připraveno k realizaci

3 3.3.1
Modernizování, údržba a rozvoj sítí technické 

infrastruktury.

Rekonstrukce veřejného osvětlení, místního 

rozhlasu v k.ú. Kozlovice (ul. Za Školou, U 

Pomníku, Záhumení, Na Vrbovcích)

Modernizace, renovace sloupů veřejného osvětlení, místního rozhlasu 

(VO, MR) a příslušné infrastruktury v k.ú. Kozlovice vycházející z 

analýzy jejich současného stavu

MMPr - odbor PRI, odbor 

MAJ
2021 2 900 000 Kč 2 900 000 Kč 0 Kč město Připraveno k realizaci

3 3.3.1
Modernizování, údržba a rozvoj sítí technické 

infrastruktury.

Rekonstrukce veřejného osvětlení v k.ú. 

Henčlov (ul. Zakladatelů, Hliník, Nová, 

Martinská)

Modernizace, renovace sloupů VO a příslušné infrastruktury v k.ú. 

Henčlov vycházející z analýzy jejich současného stavu

MMPr - odbor PRI, odbor 

MAJ
2021 2 800 000 Kč 2 800 000 Kč 0 Kč město Připraveno k realizaci

3 3.3.1
Modernizování, údržba a rozvoj sítí technické 

infrastruktury.

Výměna sloupů veřejného osvětlení v k.ú. 

Přerov

Modernizace, renovace sloupů VO a příslušné infrastruktury v k.ú. 

Přerov vycházející z analýzy dat získaných v rámci pasportizace.
MMPr - Odbor MAJ 2022-2023 8 000 000 Kč 0 Kč 3 500 000 Kč město Záměr

3 3.3.2 Vytváření infrastruktury pro SMART technologie. Pasport zeleně, Předmostí

Aktualizace současného místopisného, druhového a zdravotního stavu 

zeleně na území části města včetně zpracování dat o jednotlivé 

zeleni pro následné zpracování a využití těchto dat.

MMPr - Odbor MAJ 2021-2022 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč město Připraveno k realizaci

3 3.3.2 Vytváření infrastruktury pro SMART technologie. Pasport veřejného osvětlení v k.ú. Předmostí

Aktualizace současného místopisného, druhového a technologického 

stavu VO na území části města včetně zpracování dat o jednotlivých 

prvcích pro následné zpracování, analyzování a využití těchto dat.

MMPr - Odbor MAJ 2021-2022 350 000 Kč 350 000 Kč 0 Kč město Připraveno k realizaci

3 3.3.2 Vytváření infrastruktury pro SMART technologie. Pasport zeleně, MČ

Aktualizace současného místopisného, druhového a zdravotního stavu 

zeleně na území místních částí města včetně zpracování dat o 

jednotlivé zeleni pro následné zpracování a využití těchto dat.

MMPr - Odbor MAJ 2022-2023 700 000 Kč 0 Kč 700 000 Kč město Záměr

3 3.3.2 Vytváření infrastruktury pro SMART technologie. Pasport veřejného osvětlení, MČ

Aktualizace současného místopisného, druhového a technologického 

stavu VO na území místních částí města včetně zpracování dat o 

jednotlivých prvcích pro následné zpracování, analyzování a využití 

těchto dat.

MMPr - Odbor MAJ 2022-2023 370 000 Kč 0 Kč 370 000 Kč město Záměr
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3 3.4.1
Zajištění klíčové kapacitní a bezpečné dopravní 

infrastruktury včetně obchvatů.
Silnice I/55, Přerov, průtah centrem, 1. etapa

Stavba průtahu řeší převedení městské, regionální, ale i tranzitní 

dopravy (do vybudování úseku D1 0136). Stavba odstraní výrazné 

kongesce dopravy na stávající silniční síti Přerova. Délka 826 m 

průtahu. Probíhá od 09/2020, celková částka pro realizaci 228 688 

680 Kč

ŘSD + spoluúčast SMP 2021 - 2022

24 800 000 Kč (příspěvek 

města v letech 2021-

2022, část cyklostezek, 

oplocení, VO, SSZ)

24 800 000 Kč 0 Kč spoluúčast Realizováno

3 3.4.1
Zajištění klíčové kapacitní a bezpečné dopravní 

infrastruktury včetně obchvatů.
I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí

Výstavba dvoupruhové estakády. Polní ulice bude rozšířena na 

čtyřpruh v kategorii MS 16,5. Cílem stavby je zkapacitnění průtahu 

silnice I/55, sníží se dopravní zátěž kritického bodu – podjezdu pod 

železniční tratí. Délka: 1,40 km. Realizováno od 08/2018, celková 

částka 433 165 586 Kč.

ŘSD + spoluúčast SMP 2021

 4 581 600 Kč (příspěvek 

města v roce 2021: 

cyklostezka)

4 581 600 Kč 0 Kč spoluúčast Realizováno

3 3.4.1
Zajištění klíčové kapacitní a bezpečné dopravní 

infrastruktury včetně obchvatů.
Okružní křižovatka ul. Dluhonská

Aktivita navazuje na budovanou stavbu „I/55 MÚK s ČD Přerov – 

Předmostí“. Umožní obslužnost území, kde není možnost levého 

odbočení.

SMP se na stavbě podílí úhradou tras pro pěší a cyklisty (118 metrů 

dlouhá stezka)

ŘSD + spoluúčast SMP 2022
40 000 000 Kč, z toho 

město 1 300 000 Kč
0 Kč 1 300 000 Kč spoluúčast Příprava realizace

3 3.4.1
Zajištění klíčové kapacitní a bezpečné dopravní 

infrastruktury včetně obchvatů.
Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba

Předmětem stavby je celková rekonstrukce výhybny Dluhonice a 

navazujícího traťového úseku do Prosenic včetně přesmyku. V rámci 

stavby budou odstraněny oba železniční přejezdy v Dluhonicích, 

které budou nahrazeny v případě ulice U Rozvodny lávkou pro pěší, v 

ulici U Hřiště pak novým silničním nadjezdem.

Rozsah stavby: délka železniční trati: 13,1 km délka nových kolejí: 

29,3 km počet nových výhybek: 27 počet nových železničních mostů: 

1 počet zrušených železničních přejezdů: 2

Městu budou předány do vlastnictví dva silniční mosty včetně 

příjezdů (v délce cca 670 m – MK), dvě lávky pro pěší, propojovací 

komunikace ul. Dluhonská a ul. U Rozvodny podél železnice (v délce 

cca 750 m – MK) a do užívání podjezd pod tratí, přes který město 

vybuduje propojení cyklostezek Velká Dlážka – Hranická.

Rekonstrukce probíhá od roku 2019.

SŽ + spoluúčast MMPr 2021

Spolufinancování města 

13 000 000 Kč na 

vybudování 

cyklopodjezdu.

Celkové náklady 

projektu činí 3 792 404 

074 Kč bez DPH. 

Realizace stavby je 

spolufinancována z 

Nástroje Evropské unie 

pro propojení Evropy 

(CEF). Celková 

spoluúčast v letech 2020-

2021 je 13 000 000 Kč.

346 000 Kč 0 Kč spoluúčast Realizováno

3 3.4.2 Systematické řešení vnitřní dopravy.
Zajištění bezpečnosti na křižovatkách a 

přechodech pro chodce

Řešení kolizních míst – nedostatečných rozhledů při výjezdech 

z křižovatek, bezpečné přecházení chodců zejména doplněním žluté 

dopravní značky na obrubníku (V12c žlutá čára souvislá).

Realizace by probíhala po etapách.

MMPr - Odbor MAJ 2021-2027 500 000 Kč/rok 250 000 Kč 250 000 Kč město Záměr

3 3.4.2 Systematické řešení vnitřní dopravy. Tvorba zón 30

Budou zřízeny zóny 30 s omezením rychlosti na 30 km/h všude v 

rezidentních oblastech mimo základní komunikační skelet (ZÁKOS). V 

místech bez chodníku je navrženo zřízení obytných ulic. Celkem je 

navrženo 23 zón 30 a 8 obytných ulic.

Projekt vychází z Plánu udržitelné městské mobility města Přerova. 

Naplňuje strategický cíl C: Místo pro život.

MMPr - Odbor ROZ, 

odbor MAJ
2022 - 2025 3 000 000 Kč 0 Kč 0 Kč město Záměr

3 3.4.2 Systematické řešení vnitřní dopravy.
Řešení nebezpečné křižovatky bří 

Hovůrkových/9.května/Ztracená/U Hřbitova

Řešení nebezpečné křižovatky bří Hovůrkových/9.května/Ztracená/U 

Hřbitova vč. majetkové přípravy.

MMPr - Odbor MAJ, 

odbor PRI
2022-2027 3 500 000 Kč 0 Kč 0 Kč město Záměr

3 3.4.3
Údržba a zlepšování technického stavu komunikací 

včetně chodníků a veřejných prostranství.

Kompenzace Dluhonice – rekonstrukce, opravy 

komunikací, chodníků a parkovacích ploch vč. 

VO v místní části Dluhonice

V rámci kompenzací za výstavbu dálnice D1 – 0136 je připravována 

oprava poškozených komunikací ve vlastnictví SMP v ul. Školní, Na 

Trávníčku, K Rokytnici, K Poli a ve vlastnictví Olomouckého kraje ul. 

U Hřiště a Náves. Rekonstrukce komunikace mezi Dluhonicemi a 

Rokytnicí bude investicí KÚOK.

Rekonstrukce a výstavba chodníků v ul. U Zbrojnice, Náves, K 

Nadjezdu, Na Trávníčku a K Rokytnici (výměra 1.970 m2) a 

parkovacích ploch, rekonstrukce VO (celkově 3.400 m).

MMPr + spolufinancování 

OK
2022-2024 25 000 000 Kč (MMPr) 0 Kč 25 000 000 Kč spoluúčast Připravováno k realizaci

3 3.4.3
Údržba a zlepšování technického stavu komunikací 

včetně chodníků a veřejných prostranství.
Rekonstrukce komunikací vč. chodníků Rekonstrukce chodníků v ul. Komenského (2021)

MMPr – odbor MAJ, 

odbor PRI
2021

Rekonstrukce chodníků 

v ul. Komenského 

3 500 000 Kč

3 500 000 Kč 0 Kč město Připravováno k realizaci

3 3.4.3
Údržba a zlepšování technického stavu komunikací 

včetně chodníků a veřejných prostranství.
Rekonstrukce komunikací vč. chodníků Rekonstrukce chodníku ul. U Rybníka (2021-2022)

MMPr – odbor MAJ, 

odbor PRI
2021-2022

Rekonstrukce chodníku 

ul. U Rybníka – 1 700 000 

Kč

1 700 000 Kč 0 Kč město Připravováno k realizaci

3 3.4.3
Údržba a zlepšování technického stavu komunikací 

včetně chodníků a veřejných prostranství.
Rekonstrukce komunikací vč. chodníků Rekonstrukce komunikace v ulici Kočíře (Předmostí – Lýsky, r. 2022-2023)

MMPr – odbor MAJ, 

odbor PRI
2022-2023

Rekonstrukce 

komunikace v ulici 

Kočíře – 20 000 000 Kč

0 Kč 20 000 000 Kč město Připravováno k realizaci

3 3.4.3
Údržba a zlepšování technického stavu komunikací 

včetně chodníků a veřejných prostranství.
Rekonstrukce komunikací vč. chodníků Oprava chodníků a komunikace v ulici Svépomoc I. (2022)

MMPr – odbor MAJ, 

odbor PRI
2022

Oprava chodníků a 

komunikace v ul. 

Svépomoc I. – 

3 000 000 Kč

0 Kč 3 000 000 Kč město Připravováno k realizaci

3 3.4.3
Údržba a zlepšování technického stavu komunikací 

včetně chodníků a veřejných prostranství.
Rekonstrukce komunikací vč. chodníků Rekonstrukce chodníku v ulici Ztracená/9. května (2021)

MMPr – odbor MAJ, 

odbor PRI
2021

Rekonstrukce chodníku v 

ulici Ztracená/9. května 

– 1 700 000 Kč

1 700 000 Kč 0 Kč město Připravováno k realizaci

3 3.4.3
Údržba a zlepšování technického stavu komunikací 

včetně chodníků a veřejných prostranství.
Rekonstrukce komunikací vč. chodníků Rekonstrukce vnitrobloku ul. Klivarova (2022-2023)

MMPr – odbor MAJ, 

odbor PRI
2022-2023

Rekonstrukce 

vnitrobloku ul. Klivarova 

– 3 000 000 Kč

0 Kč 0 Kč město Připravováno k realizaci

3 3.4.3
Údržba a zlepšování technického stavu komunikací 

včetně chodníků a veřejných prostranství.

Demolice a výstavba nových mostů, lávek a 

propustků
Lávka přes Strhanec, ul. Dr. Riedla

MMPr - Odbor PRI, Odbor 

MAJ

Lávka přes Strhanec – 

2020-2021

Lávka přes Strhanec – 

2 500 000 Kč (r. 2021: 

1 200 000 Kč)

1 200 000 Kč 0 Kč město Lávka přes Strhanec - realizováno

3 3.4.3
Údržba a zlepšování technického stavu komunikací 

včetně chodníků a veřejných prostranství.

Demolice a výstavba nových mostů, lávek a 

propustků
Most Př-Žeravice-MO2, U Stadionu

MMPr - Odbor PRI, Odbor 

MAJ

propustek Popovice – 

2021

propustek Popovice – 

2 600 000 Kč
2 600 000 Kč 0 Kč město Most Žeravice, U Stadionu - realizováno

3 3.4.3
Údržba a zlepšování technického stavu komunikací 

včetně chodníků a veřejných prostranství.

Demolice a výstavba nových mostů, lávek a 

propustků
Demolice a výstavba nového propustku ev.č. Př-Pop-P1 Popovice

MMPr - Odbor PRI, Odbor 

MAJ

Most Žeravice, U 

Stadionu – 2021

Most Žeravice, U 

Stadionu – 6 835 800 Kč
6 835 800 Kč 0 Kč město

propustek Popovice – připraveno 

k realizaci

3 3.4.3
Údržba a zlepšování technického stavu komunikací 

včetně chodníků a veřejných prostranství.

Demolice a výstavba nových mostů, lávek a 

propustků
Lávka u pečovatelského domu, ul. Osmek

MMPr - Odbor PRI, Odbor 

MAJ

Lávka u 

pečovatelského domu – 

2021

Lávka u pečovatelského 

domu – 3 000 000 Kč
3 000 000 Kč 0 Kč město

Lávka u pečovatelského domu – 

realizováno

3 3.4.3
Údržba a zlepšování technického stavu komunikací 

včetně chodníků a veřejných prostranství.

Demolice a výstavba nových mostů, lávek a 

propustků
Rekonstrukce propustku ul. U potoka, Penčice

MMPr - Odbor PRI, Odbor 

MAJ

Rekonstrukce 

propustku ul. U 

potoka, Penčice – 2022

Rekonstrukce propustku 

ul. U potoka, Penčice – 4 

100 000 Kč

0 Kč 4 100 000 Kč město
Rekonstrukce propustku ul. U potoka, 

Penčice – připraveno k realizaci

3 3.4.3
Údržba a zlepšování technického stavu komunikací 

včetně chodníků a veřejných prostranství.

Demolice a výstavba nových mostů, lávek a 

propustků
Rekonstrukce propustku v ulici U Zahradnictví ve Vinarech

MMPr - Odbor PRI, Odbor 

MAJ

Propustek Vinary – 

2021-2022

Propustek Vinary – 

2 500 000 Kč
2 500 000 Kč 0 Kč město Propustek Vinary – příprava k realizaci
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PO
Kód 

opatření
Název opatření Název aktivity Popis aktivity

Předpokládaný 

odpovědný subjekt

(odbor, oddělení apod.)

Předpokládaný 

termín realizace 

(od-do)

Odhad rozpočtu 

aktivity
Rozpočet 2021 Rozpočet 2022

Realizátor (město 

/ jiný subjekt / 

spoluúčast)

Připravenost aktivity k realizaci

(v realizaci/ připraveno k realizaci/ 

záměr)

3 3.4.4

Řešení dopravy v klidu. Podpora rozšíření a většího 

využívání systému Park and Ride (P+R), Bike and 

Ride (B+R) Kiss and Ride (K+R).

Výstavba parkovacích ploch Parkoviště u Hřbitova MMPr - Odbor MAJ 2021 - 2023
Parkoviště u Hřbitova – 

2 000 000 Kč
0 Kč 2 000 000 Kč město Připraveno k realizaci

3 3.4.4

Řešení dopravy v klidu. Podpora rozšíření a většího 

využívání systému Park and Ride (P+R), Bike and 

Ride (B+R) Kiss and Ride (K+R).

Výstavba parkovacích ploch Parkoviště v ul. Tománkova MMPr - Odbor MAJ 2021 - 2023

Parkoviště v ul. 

Tománkova – 2 000 000 

Kč

0 Kč 2 000 000 Kč město Připraveno k realizaci

3 3.4.4

Řešení dopravy v klidu. Podpora rozšíření a většího 

využívání systému Park and Ride (P+R), Bike and 

Ride (B+R) Kiss and Ride (K+R).

Parkovací zálivy K+R u ZŠ a MŠ

Jedná se o návrh Komise pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost 

na doplnění parkovacích zálivů K+R u ZŠ, které by měli být zřízeny 

pro jízdu vpřed, tak aby nedocházelo k couvání na komunikaci a 

probíhala rychlá výměna ve špičce.

KRIDB, MMPr - Odbor 

MAJ, odbor PRI 
2022 - 2026 5 000 000 Kč 0 Kč 1 000 000 Kč město Záměr

3 3.4.5 Podpora a rozvoj bezmotorové dopravy.
Propojení cyklostezek Velká Dlážka-Hranická 

(cyklistický podjezd pod železniční tratí)

Cyklostezka povede i přes nově zřízený tubus pod železniční tratí, 

napojí se na cyklostezku na ul. Hranická a na ul. Velká Dlážka.

Nová trasa bude dlouhá 166 metrů, je řešena jako dvoupruhová o 

celkové šířce 3 metry, povrch je naplánován ze zámkové dlažby.

MMPr - Odbor PRI 2021 17 000 000 Kč 17 000 000 Kč 0 Kč město Připraveno k realizaci

3 3.4.5 Podpora a rozvoj bezmotorové dopravy.
Rozšíření stezky, okružní křižovatka ul. 

Lipnická

Jedná se o rozšíření chodníku a cyklostezky, která je součástí stavby 

MÚK SO 121 Stezky a chodníku, v celkové š. 5,5 m, z toho chodník 

3,0 m, stezka pro cyklistky 2,5 m.

ŘSD + MMPr - Odbor PRI 2021 277 000 Kč 277 000 Kč 0 Kč spoluúčast Připraveno k realizaci

3 3.4.5 Podpora a rozvoj bezmotorové dopravy. Úprava silnice I/47 v místě napojení EMOS

Předmětem je výstavby cyklostezky propojující m.č. Předmostí se 

stávající cyklostezkou Žebračka vč. provedení stavebních úprav 

v místě křížení cyklostezky se sil. I/47, vybudování VO před a za 

křižovatkou až do ulice Sportovní.

MMPr - Odbor PRI 2021 - 2022 5 700 000 Kč 57 000 000 Kč 0 Kč město Připraveno k realizaci

3 3.4.5 Podpora a rozvoj bezmotorové dopravy. Cyklostezka Palackého

Jedná se o výstavbu vyhrazené komunikace pro cyklisty sloužících k 

dopravě do zaměstnání, škol, za službami aj. Jeto páteřní 

cyklostezka, která propojí stávající páteřní cyklostezky.

Stavba řeší vybudování jednostranné obousměrné cyklostezky v ulici 

Palackého, s návazností na cyklostezky v ul. Velká Dlážka, Nábř. PFB 

a v ulici Komenského. Řešená cyklostezka začíná napojením na 

cyklostezku v ul. Velká Dlážka, je vedena přes okružní křižovatku 

Velká Dlážka/Nábř. E. Beneše/ Most Míru k okružní křižovatce 

Palackého/Jateční/Most Míru/nábř. PFB. Dále pokračuje ulicí 

Palackého až na křižovatku s ul. Komenského, kde je navázána na 

cyklostezku Komenského.

Celková délka nové cyklostezky činí 925 m.

MMPr - Odbor PRI 2021-2022 16 000 000 Kč 16 000 000 Kč 0 Kč město Připraveno k realizaci

3 3.4.5 Podpora a rozvoj bezmotorové dopravy. Cyklostezka Přerov - Lýsky (I. a III.etapa)

Jedná se o výstavbu společné stezky pro chodce a cyklisty podél sil. 

I/47 mezi Přerovem-městem a místní části Přerov - Lýsky. Doposud 

neexistuje žádné bezpečné propojení pro bezmotorovou dopravu 

mezi místní části Lýsky a městem. Celá trasa je rozdělena do IV 

etap. Realizace cyklostezky bude provedena rovněž po etapách (I. a 

III. etapa se projekčně připravuje. Je zpracována PD pro umístění 

stavby a zpracovává se další stupeň dokumentace. Projekt řeší 

vybudování chybějícího komunikačního propojení pohybu chodců a 

cyklistů v trase Přerov -město a m.č. Lýsky, zároveň se propojí s 

připravovanou cyklostezkou přes výstaviště. Stezka se napojí na 

stezku pro chodce a cyklisty Velká Dlážka, bude vedena podél 

obchodního centra na ul. Lipnické, podél areálu významného 

zaměstnavatele Emos a dále bude pokračovat do m.č. Lýsky. Šířka 

budované cyklostezky je navrhována 2,5 m s povrchem ze zámkové 

dlažby. Odvodnění je řešeno podélným spádem. Celková délka I. a 

III. etapy nové stezky cca 400 m.

MMPr - Odbor PRI 2022 - 2023
1 500 000 Kč 

(spolufinancování IROP)
0 Kč 1 500 000 Kč město Připraveno k realizaci

3 3.4.5 Podpora a rozvoj bezmotorové dopravy.
Rekonstrukce chodníků, ul. Pod Valy a 

Kozlovská

Součástí přeměny chodníku na stezku pro chodce a cyklisty je i 

vybudování vyvýšeného přechodu pro chodce dle navržených opatření 

Plánu udržitelné mobility.

MMPr - Odbor PRI 2022-2023 7 000 000 Kč 0 Kč 7 000 000 Kč město Připraveno k realizaci

3 3.4.5 Podpora a rozvoj bezmotorové dopravy. Společná stezka Přerov - Dluhonice

Jedná se o vedení stezky podél ulice Dluhonská. Stezka je napojena 

na stávající silnici ze směru od Dluhonic, pokračuje podél místní 

komunikace a kolem PRECHEZY a na konci trasy se napojí na 

rekonstruovaný prostor mostů přes železniční trať v ulici Dluhonská. 

Stavba bude realizována v rámci kompenzací za výstavbu dálnice D55 

v úseku Olomouc – Přerov nebo v rámci kompenzací za výstavbu 

dálnice D1/0136.

Celková délka stezky 985 m. 

MMPr - Odbor PRI, odbor 

ROZ
2022-2023 13 100 000 Kč 0 Kč 0 Kč město Záměr

3 3.4.5 Podpora a rozvoj bezmotorové dopravy.
Doplňování a úpravy přechodů pro chodce a 

míst pro přecházení 

·         Místo pro přecházení - I/55, ul. Durychova - Místo pro přecházení pro 

usnadnění pohybu chodců přes silnici I. třídy  
MMPr - Odbor MAJ 2021 - 2023

Místo pro přecházení - 

1 000 000 Kč
1 000 000 Kč 0 Kč město Připraveno k realizaci

3 3.4.5 Podpora a rozvoj bezmotorové dopravy.
Doplňování a úpravy přechodů pro chodce a 

míst pro přecházení 

·         Přechod pro chodce Henčlov – úprava stávajícího přechodu pro chodce 

přes sil. II/434, vč. rekonstrukce autobusové zastávky
MMPr - Odbor MAJ 2021 - 2023

Přechod pro chodce 

Henčlov – 2 500 000 Kč
0 Kč 2 500 000 Kč město Připraveno k realizaci

3 3.4.5 Podpora a rozvoj bezmotorové dopravy.
Doplňování a úpravy přechodů pro chodce a 

míst pro přecházení 

·         Přechod pro chodce ul. Kopaniny - stavební úpravy přechodu z důvodu 

zkrácení délky a bezbariérovosti. Řešeno vč. VO.
MMPr - Odbor MAJ 2021 - 2023

Přechod pro chodce ul. 

Kopaniny – 800 000 Kč
800 000 Kč 0 Kč město Připraveno k realizaci

3 3.4.5 Podpora a rozvoj bezmotorové dopravy.
Doplňování a úpravy přechodů pro chodce a 

míst pro přecházení 
·         Přechod pro chodce ul. Svisle MMPr - Odbor MAJ 2021 - 2023

Přechod pro chodce ul. 

Svisle – 1 300 000 Kč
0 Kč 0 Kč město Připraveno k realizaci

3 3.4.6 Alternativní formy dopravy a podpora VHD.
Vybudování nových a rekonstrukce stávajících 

autobusových zastávek 

·         Autobusová zastávka ul. Palackého (u pekárny Racek)- posun 

autobusové zastávky
MMPr - Odbor MAJ 2021 - 2027

AZ ul. Palackého  - 

2 000 000 Kč
2 000 000 Kč 0 Kč město

AZ ul. Palackého - připraveno 

k realizaci

3 3.4.6 Alternativní formy dopravy a podpora VHD.
Vybudování nových a rekonstrukce stávajících 

autobusových zastávek 

·         autobusová zastávka na ul. Dvořákova  - vybudování nových zastávek u 

nové lokality pro bydlení (za Meoptou)
MMPr - Odbor MAJ 2021 - 2027

AZ ul. Dvořákova – 

2 000 000 Kč
0 Kč 0 Kč město AZ ul. Dvořákova – příprava k realizaci

3 3.4.6 Alternativní formy dopravy a podpora VHD.
Vybudování nových a rekonstrukce stávajících 

autobusových zastávek 

·         autobusová zastávka ul. 9.května – vybudování nové zastávky u nové 

budovy HZS
MMPr - Odbor MAJ 2021 - 2027

AZ ul. 9. května – 

700 000 Kč
700 000 Kč 0 Kč město AZ ul. 9.května – příprava k realizaci

3 3.4.6 Alternativní formy dopravy a podpora VHD. Inteligentní autobusové zastávky

Jedná se o zavedení informačního systému pro cestující ve veřejné 

dopravě. Město Přerov zatím nedisponuje žádnými inteligentními 

autobusovými zastávkami, ale od roku 2018, kdy veřejnou přepravu 

zajišťuje nový poskytovatel městské autobusové dopravy, je každé 

vozidlo vybaveno GPS sledovacím systémem a město má neomezený 

dálkový přístup k aktuálním informacím o poloze autobusů a 

zpoždění. 

Informační systém pro cestující na zastávkách by se týkal v 1.fázi 

zastávek v centru města, tj. na ul. Palackého, Čechova, 

Komenského, Šířava, Bayerova, nábř. PFB, nábř. E. Beneše a 

následně by byly instalovány na ostatních zastávkách v Přerově - 

městě a ve 3.etapě zastávky v místních částech. Celkově se jedná o 

129 autobusových zastávek.

MMPr - Odbor ROZ, 

odbor PRI
2022-2027

32 000 000 Kč, z toho 1. 

etapa 3 500 000 Kč
0 Kč 12 000 000 Kč město Záměr
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PO
Kód 
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odpovědný subjekt

(odbor, oddělení apod.)
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(od-do)
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Realizátor (město 
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Připravenost aktivity k realizaci

(v realizaci/ připraveno k realizaci/ 

záměr)

3 3.4.6 Alternativní formy dopravy a podpora VHD. Prověření a změna trasování linek MHD

V návaznosti na velké dopravní stavby bude prověřeno stávající 

vedení linek MHD s cílem využívání těchto staveb a zkrácení jízdních 

časů.

MMPr - Odbor ESŽ, odbor 

ROZ
2022-2024 500 000 Kč 0 Kč 500 000 Kč město Záměr

3 3.4.7

Realizace Smart řešení - zapojování nových 

technologií a bezpečnostních prvků do dopravního 

provozu.

Modernizace SSZ v Přerově

Projekt řeší modernizaci světelného signalizačního zařízení na 3 

křižovatkách Komenského - Palackého, Velká Dlážka - Kopaniny a 

Hranická - Velká Dlážka. 

Obnova zařízení technologie SSZ spočívá v obměně řadičů SSZ s 

dynamickým řízením, osazení návěstidel světelnými zdroji typu LED, 

doplnění vhodných detektorů na detekci vozidel a chodců.  

Další křižovatky budou modernizovány v souvislosti s výstavbou 

velkých dopravních staveb města Přerova.

MMPr - Odbor MAJ 2022 - 2023 9 000 000 Kč 0 Kč 4 500 000 Kč město Záměr

3 3.5.1

Zmírňování dopadů změny klimatu a podpora 

adaptačních opatření v návaznosti na klimatické 

změny.

Retence dešťových vod na městském hřbitově 

v Přerově

vybudování retenční nádrže o kapacitě 85 m3, manipulační plochy a 

automatické tlakové stanice. Počítá se s využitím 500 m3 dešťové 

vody ročně na závlahu hrobů.

Je předpokládáno spolufinancování až 85 % dotací MŽP.

TSMPr, MMPr - odbor PRI 2021-2022 7 000 000 Kč 700 000 Kč 0 Kč spoluúčast Záměr

3 3.5.1

Zmírňování dopadů změny klimatu a podpora 

adaptačních opatření v návaznosti na klimatické 

změny.

Poskytování dotací na podporu využití 

srážkové vody

Dotace je poskytována od roku 2020.

Dotaci město poskytuje žadatelům, kteří byli úspěšní v získání státní 

podpory v rámci dotačního programu „Dešťovka“, kteří po dokončení 

projektu a předložení vyúčtování uzavřeli smlouvu o poskytnutí 

dotace s Fondem po 31.12.2018 a jejichž projekt je realizován na 

obytném domě, který je ve vlastnictví žadatele (případně ve 

společném vlastnictví a ostatní vlastníci s poskytnutím dotace 

souhlasí) a nachází se na území statutárního města Přerova.

MMPr - Odbor STAV 2021-2027 300 000 Kč/rok 300 000 Kč 300 000 Kč město Realizováno

3 3.5.1

Zmírňování dopadů změny klimatu a podpora 

adaptačních opatření v návaznosti na klimatické 

změny.

Aktivity vedoucí ke snižování produkce odpadů 

z potravin

Jedná se o aktivitu naplňující Plán odpadového hospodářství. Akce 

magistrátu pro podporu konceptu snižování produkce odpadů 

z potravin - informační kampaň směrovaná na snižování produkce 

odpadů z potravin zaměřené na spotřebitele a další vytipované 

subjekty (web SMP, tisk, osvětové letáky)

MMPr - Odbor STAV 2022-2023 100 000 Kč 0 Kč 100 000 Kč město Záměr

3 3.5.1

Zmírňování dopadů změny klimatu a podpora 

adaptačních opatření v návaznosti na klimatické 

změny.

Adaptační strategie statutárního města Přerov 

na změnu klimatu

Strategie města stanoví přístup k problémům souvisejících se změnou 

klimatu a identifikuje adaptační a mitigační opatření. Strategie se 

zpracovává pro období  2021-2030.

MMPr, odbor ROZ 2021 429 550 Kč 429 550 Kč 0 Kč město V realizaci

3 3.5.1

Zmírňování dopadů změny klimatu a podpora 

adaptačních opatření v návaznosti na klimatické 

změny.

Pakt starostů a primátorů vč. zpracování 

SECAP

ZM schválilo dne 07.06.2021 přistoupení města do Paktu starostů a 

primátorů pro udržitelnou energii a klima.

Přistoupením k Paktu městu vzniká hlavní povinnost zpracovat do 

dvou let tzv. Akční plán pro udržitelnou energii a klima (Sustainable 

Energy and Climate Action Plan, dále "SECAP"), toto je zamýšleno v 

letech 2021-2022.

MMPr, odbor ROZ 2021 - 2022 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč město V realizaci

4 4.1.1 Zefektivnění chodu města a jím zřízených organizací. Nová radnice (Nám. TGM 16)

Jedná se o rekonstrukci budovy magistrátu v Přerově. 

Půjde o rekonstrukci budovy na veřejnou a administrativní stavbu 21. 

století, která bude splňovat požadavky veřejné správy (inkluzivita, 

otevřenost, snadná orientace, reprezentativnost). Budova bude 

rovněž odpovídat požadavkům na zdravé a přehledné pracovní 

prostředí zaměstnanců magistrátu. Samozřejmostí bude bezbariérový 

přístup ke všem provozům a provozní (energetická) úspornost.

Součástí projektu bude obnova systémové a koncové ICT 

infrastruktury MMPr ve vazbě na rekonstrukci budovy TGM 16

- zrychlení, zjednodušení, zkvalitnění obsluhy klientů. Zvýšení 

produktivity práce a ICT bezpečnosti.

MMPr - Odbor PRI, odbor 

VNITŘ
2022-2023 230 000 000 Kč 0 Kč 230 000 000 Kč město

Příprava k realizaci

Příprava projektového záměru

4 4.1.1 Zefektivnění chodu města a jím zřízených organizací.

Modernizace střediska pro Městskou policii 

statutárního města Přerova a Sboru 

dobrovolných hasičů

Objekt Šířava 25 Přerov bude po přestěhování Hasičského 

záchranného sboru Přerov do nových prostor sloužit Městské policii a 

Sboru dobrovolných hasičů. Na objektu jsou plánována energetická 

opatření a rekonstrukce vnitřních prostor, výcvikového místa a 

vybavení tak, aby byla zajištěna činnost MP a SDH.

MMPr - Odbor PRI 2022-2023 30 000 000 Kč 0 Kč 30 000 000 Kč město Záměr

4 4.1.1 Zefektivnění chodu města a jím zřízených organizací. Sjednocování systémů v organizacích města

Prosadit ve všech organizacích a obchodních spol. SMP jednotnou SW 

platformu u páteřních agendových informačních systémů, např. 

ekonomický a účetní systém, spisová služba apod.

MMPr – Odbor VNITR 2022-2027 30 000 000 Kč 0 Kč 3 000 000 Kč město Záměr

4 4.1.2 Rozvoj lidských zdrojů.
Vzdělávání zaměstnanců MMPr ve využívání IT, 

vzdělávání zaměstnanců distanční formou

Průběžné vzdělávání všech zaměstnanců MMPr i vedení města 

zacílené na upevňování využívání informačních technologií a na 

bezpečnost. 

Školení mohou být v případě nových síťových aplikací/ softwarového 

vybavení realizována rovněž prostřednictvím pracovníků oddělení 

informačních a komunikačních služeb (ICT). 

E-learningové vzdělávání online formou.

S ohledem na finanční náklady se jedná o preferovanou formu 

vzdělávání řadových zaměstnanců i vedoucích.

Aplikace funguje na webovém rozhraní, tudíž je zaměstnancům 

přístupná i z home office.

MMPr – Kancelář 

tajemníka

Každoročně  - 

nepravidelně dle 

potřeby

350 000 Kč/rok 350 000 Kč 350 000 Kč město Realizováno

4 4.1.3
Zkvalitňování poskytovaných služeb při výkonu 

veřejné správy.

Technické zabezpečení jednání Zastupitelstva 

města Přerova

Součástí technického zabezpečení je průběžná modernizace a 

zkvalitnění služeb souvisejících s jednáním Zastupitelstva města 

Přerova spočívající v modernizaci technologií pro přípravu, průběh a 

záznam jednání Zastupitelstva a pro zajištění přenosů a záznamů z 

jednání pro širokou veřejnost.

MMPr - Kancelář 

primátora

01-12/2021, dále 2022-

2027

700 000 Kč – rok 2021, 

dále dle rozsahu
700 000 Kč 0 Kč město Realizováno

4 4.1.3
Zkvalitňování poskytovaných služeb při výkonu 

veřejné správy.
Centrální digitalizační pracoviště úřadu

Vybudování pracoviště, které bude schopné digitalizovat všechny 

dokumenty zpracovávaných MMPr.
MMPr – Odbor VNITR 2022-2027 5 000 000 Kč 0 Kč 500 000 Kč město Záměr

4 4.1.3
Zkvalitňování poskytovaných služeb při výkonu 

veřejné správy.
Digitální veřejná správa 

Digitální infrastruktura, rozšiřování kapacity, digitální dovednosti: 

posilování HW a SW vybavení, zřizování vzdálených přístupů, s 

možností pracovat s příslušnými registry, zejména při práci v režimu 

home office.

Rozvoj on-line služeb: rozšíření možností ve vyřizování úkonů na 

magistrátě v souladu s Katalogem služeb vytvářeným na úrovni státu. 

Cílem je eliminace osobních kontaktů s veřejností a usnadnění 

vyřízení úkonů.

MMPr – Odbor VNITR 2021-2027 13 000 000 Kč 20 207 700 Kč 0 Kč město

V realizaci (Postupně realizováno) - 

digitální infrastruktura, rozšiřování 

kapacity, digitální dovednosti

Záměr - rozvoj on-line služeb

4 4.1.3
Zkvalitňování poskytovaných služeb při výkonu 

veřejné správy.
Rozvoj a využívání metropolitní sítě

V rámci vybudované metropolitní sítě se plánuje/je zvažováno její 

rozšíření, ve vazbě na projekt společnosti T-Mobile s následným 

využitím metropolitní sítě při realizaci projektů jako inteligentní 

zastávky, smart řízení provozu budov, řízení dopravy, rozšíření 

městského kamerového systému apod.

MMPr – Odbor VNITR 2021-2027 10 000 000 Kč 0 Kč 1 000 000 Kč město Záměr

4 4.1.3
Zkvalitňování poskytovaných služeb při výkonu 

veřejné správy.
Rozvoj a využití GIS

Další otevření dat z GIS. Využívání GIS při plánování a koordinaci 

staveb.

• GIS, zejména DTM může posloužit jako datová základna při 

budování "chytrého města".

• Další rozvoj mobilních zařízení pro práci s GIS v terénu.

• Další podrobná pasportizace majetku města.

• Kontrola finančních prostředků na údržbu a investice do majetku 

města prostřednictvím GIS (přesná kalkulace odvedené práce, možné 

provázání s ekonomickým systémem).

• Využívání GIS v krizovém řízení.

MMPr – Odbor VNITR 2022-2027 3 000 000 Kč 0 Kč 500 000 Kč město Záměr

4 4.1.3
Zkvalitňování poskytovaných služeb při výkonu 

veřejné správy.
Benchmarkingová iniciativa 2005

Město Přerov je od roku 2005 členem Benchmarkingové iniciativy 

2005, které je spravováno Vzdělávacím centrem pro veřejnou správu 

ČR, o.p.s. 

Jedná se neformální sdružení obcí zacílené na zvyšování kvality 

poskytovaných služeb prostřednictvím benchmarkingového 

porovnávání a sdílení dobrých praxí.

Členství je založeno na dobrovolné aktivní spolupráci měst a obcí, 

které společně v takzvaných minitýmech tvoří metodiku dat a 

ukazatelů pro vzájemné porovnávání v mnoha oblastech výkonu 

přenesené a samostatné působnosti, jakož i personálních a 

provozních agend.

Přínosem zapojení se je, vedle vytvoření profilu úřadu, on-line 

přístup k databázi, využívání dat z analýz. K dispozici jsou časové 

řady, trendy, statistika. Neocenitelné je sdílení zkušeností a know-

how v pracovních skupinách, které se schází min. 2-3x ročně.

MMPr – Kancelář 

tajemníka
Každoročně – průběžně 46 000 Kč/rok 46 000 Kč 46 000 Kč město Realizováno

4 4.2.1
Strategické plánování investic, uplatňování 3E při 

výběru strategických aktivit a investic města.
Strategické plánování investic, Řízení projektů

Aktualizace projektů, intenzivnější využívání platformy řízení 

projektů v portálu veřejné správy, plánování investic s využitím GIS 

vč. aktualizace investičních akcí do GIS. 

Již ve fázi plánování a výběru aktivit/ investic budou uplatňovány 

zásady 3E

MMPr – odbor PRI Každoročně  - 0 Kč 0 Kč město Realizováno

4 4.2.1
Strategické plánování investic, uplatňování 3E při 

výběru strategických aktivit a investic města.
Participativní rozpočet

Příprava a realizace projektů na základě podnětů občanů a jejich 

rozhodování.
MMPr Každoročně 2 000 000 Kč/rok 0 Kč 2 000 000 Kč město Záměr

4 4.2.2 Využívání spolufinancování z jiných zdrojů. Čerpání dotací

Aktivní, systematické vyhledávání externích zdrojů spolufinancování 

pro zajištění rozvojových záměrů města, záměrů organizací zřízených 

městem a jejich administrace.

MMPr – Odbor PRI Každoročně - 0 Kč 0 Kč město Realizováno
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4 4.2.3

Podporování SMART řešení v rámci nemovitostí města 

(např. energetické úspory s důrazem na využívání 

obnovitelných zdrojů energie).

Prohlubování energetického managementu

V rámci prohlubování energetického managementu je plánováno:

1. Prioritizace napojování stávajících a nových budov na CZT

2. Prohlubování zavedeného energetického managementu (tj. 

zejména jeho automatizace, vč. získávání dat z dálkových odečtů v 

krátkých intervalech umožňujícího reagovat na náhlé výkyvy ztrát 

energií, vč. přesných predikcí budoucích spotřeb a analýz 

energetických opatření) – do 2024

3. Zavádění automatizovaných systémů regulace vytápění budov 

(Magistrátu a jeho organizací) spojené se systémem měření CO2 a 

nuceného větrání (0,4 – 1 mil./budova) – analýzy možností (do 2023) 

realizace průběžně

4. Zavádění automatizovaných systémů regulace osvětlení budov 

(možnost měnit intenzitu osvětlení dle měnících se podmínek, 

vypínání světel, spotřebičů – časové řízení, detekce pohybu atd.) 

(náklad 0,5 – 1,5 mil./budova) analýzy možností (do 2023) realizace 

průběžně

5. Analýza rekuperace tepla ze splaškové vody v budovách 

používajících zásobníkový ohřev vody (náklad 0,6 – 2 mil./budova)

6. Analýza zavádění inteligentních sítí města, vč. analýzy regulace 

veřejného osvětlení (realizace do 2023)

MMPr, Odbor MAJ 2021-2027

Bude upřesněno 

v souvislosti 

s plánovanými kroky.

0 Kč 500 000 Kč město Záměr

4 4.3.1
Posilování komunikace a spolupráce města s občany, 

spolky, místními komunitami a podnikateli.

Setkávání zástupců města se zástupci 

kulturních spolků a organizací, s občany, 

komunitami a podnikateli

Setkání zástupců města s kulturními spolky.

Pravidelné setkávání zástupců vedení města s občany s možností 

diskuse nad aktuálními tématy.

MMPr – Kancelář 

primátora 
Každoročně 55 000 Kč/rok 55 000 Kč 55 000 Kč město Realizováno

4 4.3.2

Podpora využívání moderních nástrojů pro 

informování veřejnosti a pro komunikaci s občany a 

podnikateli.

Rozvoj moderních nástrojů pro informování 

veřejnosti

Rozvoj využívání mobilní aplikace Mobilní rozhlas, webových stránek 

města, facebookových stránek a jiných sociálních sítí apod.

MMPr – Kancelář 

primátora 
Průběžně 900 000 Kč/rok 990 000 Kč 810 000 Kč město Realizováno

4 4.3.3 Rozšiřování marketingových a PR aktivit města.
Účast města v regionálních i celostátních 

projektech, výstavách a soutěžích

Zapojení města do tradičních projektů, např.: Stavba Ol. kraje, Má 

vlast cestami proměn, Hodina země, Noc kostelů, aktivity v rámci 

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Sportovec roku, 

Dny EHD apod.

MMPr – Kancelář 

primátora 
Průběžně 100 000 Kč/rok 100 000 Kč 100 000 Kč město Realizováno 

4 4.3.3 Rozšiřování marketingových a PR aktivit města.
Profesionální spot k prezentaci a představení 

města

Zpracování profesionální videoprezentace města, která by 

návštěvníkům Přerov představila jako zajímavou turistickou 

destinaci. Prezentace může být využita na různých výstavách, 

veletrzích, ale i v MIC na umístěných LCD obrazovkách. Přínosná 

bude u při různých pracovních a společenských setkáních…

MMPr – Kancelář 

primátora 
2022-2023 Dle obsahu a rozsahu 0 Kč 50 000 Kč město Záměr

4 4.3.3 Rozšiřování marketingových a PR aktivit města.
Šíření dobrého jména města včetně jeho 

předností v rámci ČR i v zahraničí

Poskytování publikací a propagačních předmětů návštěvníkům úřadu, 

které propagují přednosti a aktivity města

MMPr – Kancelář 

primátora 

05-12/2021, dále 2022-

2027

50 000 Kč – rok 2021, 

dále dle rozsahu
50 000 Kč 0 Kč město Záměr
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