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1. ÚVOD 

Městský hřbitov v Přerově byl založen v roce 1877 v místě zvaném V černém, v 
okolí dnes již bývalé obřadní síně, a následně byl rozšiřován („starý hřbitov“). Ve 
druhé polovině 20. století byla založena jeho zcela nová část s novou obřadní síní 
(„nový hřbitov“). Stav a vývoj hřbitova, včetně přehledu dostupné dokumentace, 
dobových snímků a fotodokumentace stávajícího stavu, je podrobně zdokumentován 
v následujících pracech: 

• Městský hřbitov v Přerově – inventarizace dřevin (Dlouhý B., VIII-IX/2000) 

• Městský hřbitov v Přerově – 1. díl – Rozbor současného stavu (Kubeša P., 
X/2000) 

• Městský hřbitov v Přerově – 2. díl – Umělecko-historický vývoj (Čihalík M., 
Čihalíková J., Zdražilová B., XI/2000) 

• Městský hřbitov v Přerově – 3. díl – Pohřbené osobnosti (Čihalík M., Čihalíková J., 
XI/2000) 

V roce 2001 pořídilo město Přerov Studii komplexního řešení revitalizace 
městského hřbitova a okolí v Přerově (zpracovatel: Ing. Petr Kubeša – Ing. Bohdan 
Dlouhý), která na základě provedené analýzy stávajícího stavu jednotlivých objektů a 
prvků navrhuje způsob revitalizace „starého hřbitova“, úpravy a rozšíření „nového 
hřbitova“ a rehabilitaci prostor přilehlých ulic. Úpravy byly pro obě části v návrhu 
rozvrženy do tří realizačních etap a jejich celková finanční náročnost byla tehdy 
odhadována na cca 75 mil. Kč. 

Zatímco část „nový hřbitov“ (náklady cca 42 mil. Kč) zahrnuje relativně ucelené 
investiční celky, jejichž realizaci již zahájily Technické služby města Přerova (vsypová 
loučka) a dále může pokračovat jako standardní stavebně-investiční akce, revitalizace 
části „starý hřbitov“ (cca 33 mil. Kč) se jeví z hlediska nároků na zadávací podmínky 
pro prováděcí dokumentaci a zejména koordinaci projekčních a následně 
prováděcích prací o poznání složitější. Z tohoto důvodu zřídila Rada města Přerova 
dne 7.3.2007 usnesením č.195/7/3/2007 pracovní skupinu pro realizaci revitalizace 
městského hřbitova v Přerově, a to ve složení: předseda komise Mgr. Elena 
Grambličková (náměstkyně primátora) a dále členové Čestmír Hlavinka (člen Rady 
města Přerova), Mgr. Miroslava Švástová (odbor životního prostředí), Svatava 
Doupalová (odbor majetku), Ing. Olga Krčmová (odbor rozvoje – městský architekt) a 
Miloslav Jurenka (náměstek ředitele Technických služeb města Přerova). Dodatečně 
byl členem pracovní skupiny jmenován vedoucí odboru životního prostředí RNDr. 
Pavel Juliš. 

Pracovní skupina, poté co se seznámila s obsahem uvedené studie, se 
skutečným stavem hřbitova a jeho jednotlivých částí na místě samém a 
s provozovatelem hřbitova (TSMP) navrženým postupem revitalizačních prací, 
předběžně navrhla etapizaci jednotlivých opatření v závislosti na jejich provozní 
naléhavosti a logické provázanosti, a to takto: 
1. Rekonstrukce nástupního prostoru a ohradní zdi v úseku od vstupního objektu po 

trafostanici na ul. gen. Rakovčíka; parkoviště na ul. Lančíkových (vč. úpravy 
režimu na této komunikaci), 

2. Rekonstrukce vodovodního řadu a úprava odběrných objektů, 
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3. Rekonstrukce ohradní zdi a náhradního vjezdu v úseku od vstupu po garáže SBD 
(ul. U hřbitova), 

4. Rekonstrukce povrchů cest hlavní osy, páteřních chodníků a veřejného osvětlení 
při maximálním zachování (resp. obnově) zeleně, 

5. Rekonstrukce staré obřadní síně a přilehlých prostranství (ve vazbě na nové 
využití). 

Zároveň pracovní skupina konstatovala, že odhad finančních nákladů uvedený ve 
studii je již šest let starý a je třeba jej aktualizovat. Dále připustila, že jednotlivé 
projekčně ucelené části v sobě budou zahrnovat dílčí akce s různým stupněm 
naléhavosti a bude je třeba z finančních důvodů pro realizaci dále etapizovat (např. 
úprava vstupu, rekonstrukce ohradní zdi a vybudování parkoviště). Na druhé straně 
zase některé investičně méně náročné akce (např. výsadby zeleně, které lze z části 
realizovat jako náhradní výsadbu, tudíž na náklady jiných osob) nelze provádět bez 
podrobné dokumentace pro související stavby (např. chodníky a veřejné osvětlení). 
V některých případech se navíc ukázalo jako vhodné zpracovat variantní návrhy, 
např. pro materiálové a výtvarné pojetí vstupu a ohradní zdi či povrchu komunikací a 
sadových úprav, a tyto v přiměřeném rozsahu diskutovat na úrovni orgánů města, 
případně i veřejnosti. 

Zejména z výše uvedených důvodů a také proto, že s ohledem na celkovou 
investiční náročnost je třeba počítat s víceletým průběhem realizace, doporučila 
pracovní skupina zpracování koncepčního materiálu (programu), který by, analogicky 
jako například dříve zpracované programy regenerace parku Michalov, přerovského 
zámku nebo rekreačních lagun, stanovil podrobnou etapizaci přípravných a 
realizačních prací, včetně finanční náročnosti jednotlivých dílčích opatření a konkrétní 
odpovědnosti za jejich provedení, a jako celek byl po projednání v Zastupitelstvu 
města zahrnut do strategického plánu (jako prováděcí dokument k opatření č.3.2.3.7). 
Tento návrh projednala Rada města Přerova na své 18. schůzi dne  24.9.2007 a 
usnesením č. 569/18/6/2007 uložila pracovní skupině předložit do března 2008 návrh 
programu revitalizace městského hřbitova v Přerově – části “starý hřbitov“ (dále jen 
„program“). Zároveň Rada uložila odboru rozvoje pořídit do září 2008 projektovou 
dokumentaci na akci Rekonstrukce nástupního prostoru a ohradní zdi starého 
hřbitova a vybudování parkoviště a úprava dopravního režimu na ul. Lančíkových a 
zajistit příslušná stanoviska a rozhodnutí pro  realizaci akce. 

Ještě před vypracováním programu byla provedena zpracovatelem studie 
aktualizace propočtu nákladů revitalizace staré části hřbitova. Celkové náklady na 
provedení úprav souvisejících s navrženou etapizací podle ní činí 51,2 mil. Kč. 
V průběhu zpracování programu byl rozpočet dále upřesněn na částku 50,55 mil. Kč, 
včetně nákladů na pořízení projektové dokumentace a DPH. I tento aktualizovaný 
rozpočet je však třeba považovat za orientační, neboť nepočítá s inflací (práce budou 
probíhat do roku 2016), ale ani s úsporami dosaženými v rámci výběrových řízení na 
jednotlivé dodávky nebo při realizaci části výsadeb jako uložené náhradní výsadby 
v rámci kompenzace ekologické újmy za pokácené dřeviny. 
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2. ETAPIZACE PRACÍ NA REVITALIZACI „STARÉHO H ŘBITOVA“  

Celá revitalizace „starého hřbitova“ je rozdělena do pěti relativně ucelených 
investičních celků, resp. skupin vzájemně souvisejících opatření. Tyto jsou pak na 
základě vyhodnocení naléhavosti na jejich provedení chronologicky seřazeny do pěti 
realizačních etap. U každého dílčího realizačního opatření je uvedena odhadovaná 
finanční náročnost (vč. 19% DPH), subjekt zodpovědný za realizaci a závislost na 
předchozím provedení jiného z uvedených opatření. 

Opatření, která jsou nazvána jako přípravná (patří sem zejména zpracování 
projektové dokumentace, sledování možností a vyřizování dotací, projednávání 
s veřejností apod.) a musí předcházet vlastní realizaci (stavebním, zahradnickým či 
výtvarným pracím), jsou uvedena souhrnně zvlášť, nikoliv v jednotlivých etapách, 
neboť budou prováděna často souběžně a v dostatečném předstihu, ať už z důvodu 
přípravy ročních investičních plánů nebo z důvodu zpracování případných žádostí o 
dotace. 

Podobně, jako je tomu v případě přípravných opatření, tak ani sadové úpravy 
nejsou jako celek přiřazeny k žádné konkrétní etapě. Jak kácení, tak i nové výsadby 
budou probíhat postupně, v průběhu všech etap, v závislosti na aktuálním posouzení 
provozní bezpečnosti stávajících stromů a připravenosti míst pro výsadbu 
v návaznosti na realizaci jednotlivých stavebních prací. 

2.1. Přípravná opat ření 

č. Opatření Podmín ěno 
spln ěním 
opat ření 

Zodpovídá 

1 Koordinace plnění programu, průběžná aktualizace, 
jedenkrát ročně zpráva o plnění pro Radu města 

ne pracovní 
skupina, ŽP 

2 Sledování možností dotací, zpracování žádostí příslušná PD  ROZ (ŽP) 
3 Aktualizace inventarizace dřevin (posouzení provozní 

bezpečnosti, revize návrhu na zachování hodnotných 
jedinců) 

ne – provést 
bezodkladně 

MAJ (ŽP) 

4 Průběžné vyhodnocování provozní bezpečnosti 
dřevin 

ne MAJ (TSMP) 

5 PD sadových úprav 3, část 15 MAJ (ŽP) 
6 Projednání způsobu opravy (úpravy) dotčených hrobů 

s nájemci (z důvodu výsadby, zachování vybraných 
dřevin apod.) 

3, 5, 7, 8, 15 MAJ 

7 PD – ohradní zeď (obě části, bez hlavního vstupu), 
náhradní vjezd, přilehlé chodníky, parkoviště na ul. 
Lančíkových 

koordinace s 
8 

ROZ 

8 PD – vodovodní přípojka koord. s 7 ROZ 
9 PD – rekonstrukce místní komunikace ul. 

Lančíkových (koordinovat s plánem oprav) 
7 ROZ 

10 PD – vodovodní řad 8 ROZ 
11 PD – odběrné objekty 10 ROZ 
12 Zajistit uvolnění plochy pro novou vsypovou loučku 

(část areálu stávajícího kamenictví) 
ne PRÁV 
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13 PD – nová vsypová loučka 12 ROZ 
14 výběr jednotného mobiliáře ne ROZ. pracovní 

skupina 
15 PD – vnitřní komunikace a veřejné osvětlení 11 ROZ 
16 variantní zpracování studie výtvarného řešení 

nástupního prostoru (různými zpracovateli) – brána, 
plocha, výtvarný prvek (např. kašna), mobiliář, úpravy 
(rekonstrukce) objektů 

7 ROZ 

17 veřejné projednání (prezentace, anketa) variantního 
řešení nástupního prostoru a způsobu využití staré 
obřadní síně 

16 ROZ, ŽP 

18 výběr výtvarného řešení nástupního prostoru  17 RM, pracovní 
skupina 

19 rozhodnutí o způsobu využití staré obřadní síně 17 RM, pracovní 
skupina 

20 PD rekonstrukce květinářství 18 ROZ 
21 PD rekonstrukce kamceláře a WC 18 ROZ 
22 PD rekonstrukce garáží a skladu 18 ROZ 
23 PD hlavního vstupu, nástupní plochy, osvětlení, 

výtvarného prvku 
18 ROZ 

24 PD rekonstrukce staré obřadní síně 18, 19 ROZ 

Celkové náklady na přípravná opatření (5% odhadovaných nákladů na realizaci) činí 
2,41 mil. K č 

2.2. Sadové úpravy 

Základní podmínkou pro provedení sadových úprav je provedení aktualizace 
posouzení stavu stávajících dřevin, z nichž je velká část z důvodu stísněného 
prostoru, nevhodných ořezů a chorob ve velmi špatném stavu. Např. od roku 2000, 
kdy bylo inventarizováno 510 položek, bylo do podzimu 2007 vykáceno z důvodu 
provozní bezpečnosti 101 stromů. Vzhledem k tomu, že studie navrhuje vykácení 
množství dřevin z „pouhých“ kompozičních důvodů, což by pro prostředí hřbitova 
znamenalo na dlouhá léta takřka absenci vzrostlých stromů, je třeba v rámci 
aktualizace důsledně a šetrněji vybrat kvalitní jedince a tyto, bude-li to technicky 
možné, zachovat i za cenu případných zvýšených nákladů na úpravu dotčených 
hrobů. Do doby provedení aktualizace bude kácení prováděno jen v případech, kdy 
hrozí reálné ohrožení života či zdraví osob nebo majetková škoda většího rozsahu, 
nebo v případě zjevně nemocných či vážně poškozených stromů. 

Pro nově navrhované výsadby je potřeba uvolnit prostor a připravit terén. Jedná 
se zejména o výsadby keřových skupin, solitérních stromů, založení nových, 
případně výměnu, živých plotů a založení nových trávníků. Vysazení alejí kolem 
páteřních komunikací bude záviset na rozhodnutí o jejich šířce a mělo by být, stejně 
jako ponechání vybraných starých stromů, předmětem široké diskuze. Po zpracování 
projektové dokumentace sadových úprav a přípravě ploch pro výsadbu (bude 
probíhat postupně) bude dohodnutá část dřevin vysázena jako náhrada za povolené 
kácení, čímž dojde oproti níže uvedenému rozpočtu k úspoře řádově stovek tisíc 
korun. 
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č. Realizační opat ření (investi ční akce) Podmín ěno 
spln ěním 
opat ření 

Finanční 
náročnost 
(mil. K č) 

Zodpovídá  

S1 Kácení dřevin, odstranění pařezů 3, 4, 5 1,26 MAJ (ŽP) 
S2 Ošetření vybraných vzrostlých stromů 3, 4, 5, 6 0,40 MAJ, ŽP 
S3 Sadové úpravy – komplexní zakázky 5, 6, část 15 7,74 MAJ 
S4 Výsadby v rámci náhradní výsadby 5, část 15 0,00 MAJ, ŽP 

 CELKEM 9,40  

2.3. I. etapa 
Rekonstrukce ohradní zdi v úseku od vstupního objek tu po trafostanici na ul. 
gen. Rakov číka; parkovišt ě na ul. Lan číkových (v č. úpravy režimu na této 
komunikaci) 

Současný stav ohradní zdi staré části městského hřbitova je ve velmi špatném 
technickém stavu. Vzhledem k její délce, a s tím spojené vysoké finanční náročnosti 
na obnovu, je rekonstrukce rozdělena do dvou etap. V I. etapě je řešena ohradní zeď 
v úseku od vstupního objektu po trafostanici na ul. Gen. Rakovčíka. V tomto úseku je 
ohradní zeď cihelná, opatřená cementovápennou či vápennou omítkou, nejčastěji je 
však omítka opadaná. Z velké části jsou narušené, případně nedostatečné základy 
ohradní zdi, není provedena řádná izolace, což vše vede k jejímu statickému 
narušení. 

Cílem této etapy je obnovit (případně zrekonstruovat) uvedený úsek ohradní zdi 
se zachováním původního charakteru (vzhledu). Současně s obnovou ohradní zdi 
bude podél ní vybudován chodník a dle Studie revitalizace městského hřbitova v 
Přerově (Ing. Kubeša, 2001) bude na ul. Lančíkových vedle budovy kanceláří 
v blízkosti hlavního vchodu v dosud nevyužitém prostoru vybudováno parkoviště 
s cca deseti parkovacími místy, což si vyžádá i úpravu režimu na této komunikaci. 
Rekonstrukce přilehlé komunikace se bude řešena v koordinaci s Pracovní skupinou 
RM pro plán oprav místních komunikací. Součástí I. etapy je rovněž vybudování nové 
hlavní vodovodní přípojky z ulice 9. května. 

 

č. Realizační opat ření (investi ční akce) Podmín ěno 
spln ěním 
opat ření 

Finanční 
náročnost 
(mil. K č) 

Zodpovídá 

I/1 Ohradní zeď – 1. část (298m od vstupu po 
trafostanici na ul. Gen. Rakovčíka) – bez 
vstupní brány 

6, 7 2,32 ROZ 

I/2 Hlavní vodovodní přípojka (20m) 8 0,06 ROZ 
I/3 Parkoviště na ul. Lančíkových (10 míst) 7, I/1 0,69 ROZ 
I/4 Rekonstrukce přilehlých úseků chodníků 7, I/1 0,71 ROZ 
I/5 Rekonstrukce vozovky na ul. Lančíkových 9; realizovat 

v rámci plánu 
oprav místních 
komunikací - 
koordinovat 

(0,65) ROZ 

 CELKEM 3,78 
(4,43 vč.I/5) 
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2.4. II. etapa 
Rekonstrukce vodovodního řadu, úprava odb ěrných objekt ů, rekonstrukce 2. 
části ohradní zdi a vybudování nové vsypové lou čky 

II. etapa zahrnuje rekonstrukci vodovodního řadu a úpravu odběrných objektů. 
Cílem je zajištění spolehlivého provozu vodovodu, který v důsledku značného 
opotřebení vykazuje častou poruchovost, umožnění čištění odběrných objektů bez 
nutnosti použití nákladného technického vybavení a úprava estetického vzhledu 
těchto objektů. Na stávajících místech jsou navrženy odběrné objekty ztvárněné jako 
odpočívadla s malou kašnou s nuceným oběhem vody. 

Dále bude ve II. etapě řešena zbývající část ohradní zdi v úseku od hlavního 
vstupu (budovy květinářství) po garáže SBD na ul. U hřbitova. V tomto úseku je 
ohradní zeď nesourodá co se týká materiálového řešení, ale i výškové úrovně a 
technického stavu. Cílem rekonstrukce 2. části ohradní zdi je tento úsek zdi opravit 
(příp. zcela obnovit) a sjednotit materiálově i výškově s ohradní zdí řešenou v I. 
etapě. Součástí bude také výměna provozní brány (náhradní vjezd) a úprava 
prostoru pro kontejnery. Dále bude vybudována nová vsypová loučka při nástupním 
prostoru z ul. 9. května (částečně v místě, kde je v současné době situováno 
kamenictví). 

 

č. Realizační opat ření (investi ční akce) Podmín ěno 
spln ěním 
opat ření 

Finanční 
náročnost 
(mil. K č) 

Zodpovídá 

II/1 Rekonstrukce vodovodního řadu (415m) 10, I/2 1,03 ROZ 
II/2 Úprava odběrných objektů (5 ks) 11, II/1 0,17 ROZ 
II/3 Oprava přilehlých komunikací 11, II/2 0,08 ROZ 
II/4 Mobiliář (5 ks laviček, litinové pítko) 11, 14 0,06 ROZ 
II/5 Ohradní zeď – 2. část (212m, ul. 9. 

května a ul. U hřbitova) – bez hlavního 
vstupu 

6, 7 1,47 ROZ 

II/6 Náhradní vjezd – brána, úprava 
kontejnerového stání 

7 0,04 ROZ 

II/7 Nová vsypová loučka (v části stávajícího 
kamenictví) 

12, 13 0,40 ROZ 

 CELKEM 3,25  

2.5. III. etapa 
Rekonstrukce povrch ů vnit řních komunikací a ve řejného osv ětlení 
při maximálním zachování (resp. obnov ě) zeleně 

Současný povrch cest je značně různorodý, nástupní prostor i některé hlavní 
trasy kryje poškozený asfaltový povrch, část hlavních cest je pouze zhutněná nebo je 
řešena pochůzím trávníkem. V současné době není na hřbitově vedeno veřejné 
osvětlení, mobiliář je zastaralý a v nedostatečném počtu. III. etapa si klade za cíl řešit 
hlavní komunikační trasy hřbitova tzv. hlavní osy a místa se zvýšeným provozem 
mechanizace jako zpevněné, ovšem v takovém materiálovém provedení, které bude 
odpovídat významu místa – hlavní cesty budou vydlážděny žulovými kostkami. U 
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vedlejších cest bude pouze doplněna svrchní dekorační vrstva (jemný kačírek). 
Rozpočet počítá stejně jako Studie revitalizace městského hřbitova v Přerově (Ing. 
Kubeša, 2001) při rekonstrukci povrchu hlavních cest s rozhodujícím podílem žulové 
kostky, což bude dle potřeby redukováno v závislosti na požadavcích reálného 
provozu. Součástí této etapy bude také nové veřejné osvětlení hlavních cest 
městského hřbitova pro zvýšení bezpečnosti a doplnění mobiliáře. 

 

č. Realizační opat ření (investi ční akce) Podmín ěno 
spln ěním 
opat ření 

Finanční 
náročnost 
(mil. K č) 

Zodpovídá 

III/1 Páteřní komunikace (žula) 6,15, II/1, III/3 14,38 ROZ 
III/2 Komunikace - vsypová loučka, urnový 

háj 2,3 
6,15, II/1, III/3 2,28 ROZ 

III/3 Veřejné osvětlení 6, 15 1,90 ROZ 
III/4 Mobiliář (lavičky, odpadkové koše) 14 0,32 ROZ 

 CELKEM 18,88 ROZ 

2.6. IV. etapa 
Rekonstrukce nástupního prostoru z ul. 9. kv ětna včetně hlavní brány a 
provozních objekt ů při hlavní brán ě 

Nástupní prostor městského hřbitova (z ul. 9. května) je v současné době 
značně degradován použitím asfaltového povrchu a absencí architektonicko 
výtvarného pojetí prostoru. Cílem IV. etapy je vytvoření důstojného nástupního 
prostoru na městský hřbitov. Nástupní prostor bude doplněn o výtvarný akcent, 
mobiliář, informační systém a osvětlení, povrch bude vydlážděn kamennou dlažbou. 
Pro působení celého prostoru jednotným dojmem jsou navrženy k rekonstrukci i 
provozní objekty při hlavní bráně – budova květinářství, kanceláří a WC. Tyto objekty 
budou nově přestřešeny valbovou střechou s taškovou krytinou, budou vyměněna 
okna a upraveny fasády. Přeřešena bude také hlavní brána a branky. 

 

č. Realizační opat ření (investi ční akce) Podmín ěno 
spln ěním 
opat ření 

Finanční 
náročnost 
(mil. K č) 

Zodpovídá 

IV/1 Rekonstrukce květinářství 20 1,76 ROZ 
IV/2 Rekonstrukce kanceláří, WC 21 1,02 ROZ 
IV/3 Rekonstrukce garáží, skladu 22 0,70 ROZ 
IV/4 Nástupní prostor 23 1,22 ROZ 
IV/5 Hlavní vstup (brána) 23 0,24 ROZ 
IV/6 Výtvarný prvek s posezením 23 0,28 ROZ 
IV/7 Mobiliář (lavičky, koše) 14, 18 0,05 ROZ 
IV/8 Osvětlení, elektromontáže 23 0,02 ROZ 
IV/9 Komunikace (květinářství, kanceláře, 

garáže) 
23 1,15 ROZ 

IV/10 Opěrná zídka 23 0,22 ROZ 
IV/11 Informační systém (orientační plán, 

významné hroby ap.) 
18, IV/4 0,20 MAJ, ŽP 

 CELKEM 6,86  
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2.7. V. etapa 
Rekonstrukce staré ob řadní sín ě ve vazbě na nové využití 

Dnešní stav obřadní síně, která patří k dominantě nástupního prostoru, 
neodpovídá jejímu významu. Vybouraná okna nahrazená při přestavbě koncem 40. 
let 20. století skleněnými tvárnicemi objekt degradovala a došlo k narušení 
původního harmonického členění fasády obloukovitě zakončenými okny. Závěrečná 
etapa Programu rekonstrukcí bývalé obřadní síně dotváří nově navržené výtvarně 
architektonické řešení nástupního prostoru na městský hřbitov. Bývalé obřadní síni 
bude navráceno její původní architektonické členění a bude obnoveno propojení 
otevřenou lodžií s okolím (lodžie byla rovněž při přestavbě koncem 40. let. 20. století 
odstraněna). Nové využití bývalé obřadní síně – lapidárium, kolumbárium, výstavní 
síň – bude předmětem široké diskuze. 

 

č. Realizační opat ření (investi ční akce) Podmín ěno 
spln ěním 
opat ření 

Finanční 
náročnost 
(mil. K č) 

Zodpovídá 

V/1 Rekonstrukce staré obřadní síně  23 5,97 ROZ 
 CELKEM 5,97  

2.8. Souhrnná tabulka finan ční náro čnosti a časový harmonogram 

 Finanční náročnost (v 
mil. Kč) 

Termín realizace 

Přípravné práce 2,41 
budou prováděny průběžně od roku 
2008 tak, aby mohly být jednotlivé 
etapy plynule realizovány od I/2009 

Sadové úpravy 9,40 
budou prováděny průběžně v rámci 
jednotlivých etap; dokončení 2016 

I. etapa 3,78 2009 
II. etapa 3,25 2010 

III. etapa 18,88 2010-2013 
IV. etapa 6,86 2014-2015 
V. etapa 5,97 2015-2016 

CELKEM 50,55 2008-2016 
 

Doba realizace programu uvedená v tabulce počítá s postupnou realizací 
jednotlivých etap. V případě optimálního zajištění finančních prostředků však mohou 
některé práce probíhat zčásti nebo zcela souběžně (vzájemná závislost jednotlivých 
opatření je uvedena v tabulkách k jednotlivým etapám). V takovém případě je doba 
realizace odhadována na 36 měsíců. S ohledem na investi ční náro čnost a na 
minimální navrhovanou ro čně vynaloženou částku 5 mil. K č je však jako reálný 
termín dokon čení stanoven rok 2016 . 
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3. ZÁVĚR 

3.1. Závaznost programu 

Program, jako celek, schvaluje Zastupitelstvo města Přerova jako dokument 
navazující na Strategický plán ekonomického a územního rozvoje statutárního města 
Přerova pro období 2007-2013 (schválený usnesením ZM č.56/4/6/2007 z 5.2.2007), 
konkrétně část 3.2.3. Rozvoj péče a zkvalitnění služeb pro obyvatelstvo – opatření 
3.2.3.7. Revitalizace městských hřbitovů. 

Závazně se stanovuje termín pro dokončení realizace programu rok 2016. 

Závazně se stanovuje minimální výše ročně vynaložených finančních prostředků 
na realizaci programu, počínaje rokem 2009, ve výši 5 000 000,- Kč. Konkrétní výši 
vynaložených prostředků na realizaci konkrétních opatření v každém roce schvaluje 
Zastupitelstvo města Přerova. 

Stanovení etapizace jednotlivých opatření a odpovědnosti za jejich realizaci je 
závazné. 

3.2. Změny programu 

Změnu termínu dokončení realizace programu schvaluje Zastupitelstvo města 
Přerova. 

Změnu minimální výše ročně vynaložených finančních prostředků na realizaci 
programu schvaluje Zastupitelstvo města Přerova. 

Změnu etapizace jednotlivých opatření a odpovědnosti za jejich realizaci 
schvaluje Rada města Přerova. 

Vypuštění nebo zařazení nového realizačního opatření s finanční náročností nad 
1 000 000,- Kč na jedno opatření schvaluje Zastupitelstvo města Přerova; do 
1 000 000,- Kč Rada města Přerova. 

 

xxxxx 

 

Program byl schválen Zastupitelstvem města Přerova dne 28.4.2008 usnesením 
č. 321/14/6/2008. 


