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Název projektu:

• DUF Přelouč – veřejně přístupný areál

Domov u fontány Přelouč – příspěvková organizace Pk

 poskytovatel sociálních služeb

Žadatel:

• Pardubický kraj
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Aktuální stav:

• jedná se o rozlehlý areál se základními parkovými 

úpravami – vzrostlá zeleň, zpevněné cesty, velká 

zatravněná plocha

• prostor slouží klientům Domova u fontány a je přístupný  

i veřejnosti
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Zájmové území z pohledu katastrální mapy 
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Výstupy projektu:

• Komplexní revitalizace prostoru (parkové úpravy)

– obnova zeleně

– vznik nových vodních prvků

– vybudování záchytu dešťové vody ze střechy Domova 

u fontány

– vytvoření tzv. smyslové zahrady a edukačně 

odpočinkové zóny
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Výsledky a dopady projektu:

• zvýšení biodiverzity

• zachování zeleně jako nedílné součásti zastavěného 

území města

• zvýšení retenční schopnosti 

• zvýšení bezpečnosti a volnosti pohybu klientů

• vytvoření prostoru pro relaxaci a odpočinek 

• vytvoření prostoru pro setkávání klientů a veřejnosti
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Finanční náklady:

• celkové náklady                 13,300 mil. Kč

• z toho způsobilé náklady   10,500 mil. Kč

• příspěvek EU:                   8,925 mil. Kč

Předpokládaný harmonogram:

• datum zahájení 01. 06. 2023

• datum ukončení              31. 12. 2025

• aktuální stav podána žádost do ITI, příprava 

architektonické soutěže pro finální projektovou 

dokumentaci
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Finanční plán: výdaje: podpora EU: 

2023 – 2024 0,- Kč 0,- Kč

2025 5,0 mil. Kč         4,250 mil. Kč

2026 5,5 mil. Kč 4,675 mil. Kč

2027 – 2029 0,- Kč 0,- Kč

Monitorovací indikátory: výchozí hodnota:        cílová hodnota: 

444 011 Počet obyvatel, kteří mají přístup k nové nebo modernizované zelené 

infrastruktuře                                                     0 /osob 9 000 /osob

426 001 Objem retenčních nádrží pro využití srážkové vody 

0 /m3                6 /m3 

444 001 Zelená infrastruktura podpořená pro jiné účely než přizpůsobování se změnám 

klimatu 0 /ha 0,420 /ha



Děkuji za pozornost 

Ing. Hana Böhmová


