
Zápis číslo 23 z jednání Komise pro cestovní ruch a kulturu
ze dne 27. 5. 2013

Přítomni:
Ivo Kropáč
Pavel Krákora
Vladimír Petroš
Edita Rozsívalová
Ludmila Mikšová
Lenka Chalupová – org. pracovnice

Nepřítomni:
Ondřej Bahounek (omluven)
Ivana Kolářová (omluvena)
Jan Ponížil
Petr Školoud

Program:
1. Zahájení
2. Projednání žádosti o poskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných 

staveb ležících na území města Přerova
3. Různé
4. Závěr

1. Zahájení
Jednání bylo zahájeno konstatováním předsedy, že Komise pro cestovní ruch a kulturu 

byla řádně a včas svolána a je usnášeníschopná. Přítomní členové odsouhlasili navržený 
program. Předseda Ivo Kropáč přivítal pracovnice Yvonu Machalovou a Miroslavu z oddělení 
ochrany životního prostředí a památkové péče MMPr, které členům komise předložily 
k posouzení a hlasování žádost o poskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově 
významných staveb.

2. Projednání žádosti o poskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných 
staveb ležících na území města Přerova

Členové komise se zabývali projednáním jediné došlé žádosti o poskytnutí dotace na 
obnovu exteriéru památkově významných staveb ležících na území města Přerova – Přerov. 
Konkrétně se jednalo o žádost majitele domu Horní náměstí 29. Žádost byla posuzována dle 
Vnitřního předpisu č. 26/2007, kterým se mění Vnitřní předpis č. 20/2005, kterým se upravuje 
postup při vyřizování žádostí o poskytnutí dotace na obnovu exteriéru staveb. 

Yvona Machalová, jako pověřený pracovník odboru stavebního úřadu a životního 
prostředí Magistrátu města Přerova, předložila členům Komise pro cestovní ruch a kulturu 
došlé žádost o poskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb na 
území města Přerova – včetně fotografie předmětné nemovitosti.

Uvedla, že ve stanoveném termínu byla předložena pouze jedna žádost o poskytnutí 
dotace:



1) Žádost pana Ing.V.L., na obnovu objektu Horní náměstí 29, Přerov, parcela č. 247., k.ú. 
Přerov, spočívající ve výměně výplní 26 ks oken, výměně vstupních dveří, garážových 
vrat a klempířských prvků (26 ks vnějších parapetních plechů) na uličním a dvorním 
průčelí stavby.  Žadatel je vlastníkem objektu.

      Náklady byly předloženy v celkové výši 517 526,00 Kč.

Yvona Machalová sdělila, že provedla kontrolu úplnosti komisi předkládané žádosti, 
která byla podána včas, tzn. do 30. 4. 2013. 

Dále sdělila, že z provozního rozpočtu odboru stavebního úřadu a životního prostředí na 
rok 2013 je na obnovu exteriérů vyčleněna částka ve výši 150 000,- Kč. Členům komise 
připomenula, že dle Zásad odst. 4 činí dotace na obnovu exteriéru jedné stavby nejvýše 
70 000,- Kč - a současně nejvýše 50 % celkových nákladů na prováděnou obnovu exteriéru. 
Zdůraznila, že při stanovení výše dotace v jednotlivých případech se zohledňuje:

a) míra komplexnosti a rozsah prací na obnově exteriéru stavby

b) poloha a historická hodnota stavby

c) soulad prací na obnově exteriéru stavby s požadavky státní památkové péče

d) celkové náklady na obnovu exteriéru stavby

Na návrh Ivo Kropáče, předsedy Komise pro cestovní ruch a kulturu, byl v souladu 
s Vnitřním předpisem č. 26/2007, kterým se mění vnitřní předpis č. 20/2005, kterým se 
upravuje postup při vyřizování žádostí o poskytnutí dotace na obnovu exteriéru staveb, odd. 
III., odst. 2, bod c) dohodnut členy komise jednotný způsob, jakým způsobem budou při 
navrhování výše dotace zohledňovány podmínky uvedené v odst. 4 Zásad. Tímto způsobem 
byl odsouhlasen konsenzus při posuzování žádostí.

O tomto návrhu nechal předseda komise hlasovat.

Výsledek hlasování Pro: 5 /Proti: 0 / Zdržel se: 0

Poté byla žádost posouzena:

Míra komplexnosti a rozsah prací na obnově exteriéru stavby – dle předložených podkladů 
žádosti plánuje vlastník provést výměnu oken a klempířských prvků. Nová okna budou 
dvoukřídlá šestitabulková z lepených dřevěných profilů EURO, o stejné velikosti 
s povrchovou úpravou napouštěcím lakem v barvě přírodního dřeva. Osazeny budou i nové 
okenní parapetní plechy, které budou vyrobeny z měděného plechu. Po dokončení prací bude 
provedeno zednické zapravení narušených částí omítek včetně nátěrů.

Poloha a historická hodnota stavby – Dům Horní náměstí čp. 29, Přerov je nárožní, zděný, 
omítaný, jednopatrový, dvoukřídlý městský dům nepravidelného půdorysu, uzavírající severní 
frontu zástavby Horního náměstí. Východní fasáda má dvě okenní osy, severní fasáda má pak 
okenní osy v rytmu 2+2+1+1+2+2. Fasády jsou lemovány plochými páskami, okna jsou 
rovněž lemována plochými páskami se stylizovaným zdůrazněním podokenní římsy. Hlavní 
plochy fasády jsou hladké, sokl je obložen pískovcovými deskami, fasáda je ukončena 
profilovanou korunní římsou. Stavba je zastřešena systémem sedlových střech, krytých 
vláknocementovými šablonami. Z půdorysu domu lze dovodit, že se původně jednalo o dva 
samostatné objekty. Stavba má renesanční jádro ze 16. století, větší stavební úpravy pak byly 
prováděny v 18. a 19. století. Celková rekonstrukce a modernizace byla provedena ve třetí 
čtvrtině 20. století.

Objekt leží v areálu plošně chráněného památkového území Městské památkové zóny Přerov, 
která byla vyhlášena vyhláškou MK ČR č. 476 ze dne 10. 9. 1992 o prohlášení území 



historických jader vybraných měst za památkové zóny. Památkově chráněné území je 
evidováno pod identifikačním číslem 1992476  a číslem rejstříku 2195.

Soulad prací na obnově exteriéru stavby s požadavky státní památkové péče – k provedení 
prací bylo správním orgánem vydáno dne 20. 8. 2012 kladné závazné stanovisko (rozhodnutí 
č. 17/2012). Dle vyjádření orgánů památkové péče bude po dokončení prací zlepšen celkový 
stav vnějšího pláště stavby a její působení v kontextu okolní zástavby. Provedením obnovy 
objektu bude výrazně posíleno přirozené prostředí plošně chráněného území Městské 
památkové zóny Přerov.

Náklady byly předloženy v celkové výši 517 526,00 Kč.

Na základě výše uvedeného zhodnocení žádosti navrhl předseda komise poskytnutí dotace 
ve výši 70 000,00 Kč, což je cca 13,5 % z předloženého rozpočtu.

O tomto svém návrhu nechal hlasovat.

Výsledek hlasování: Pro: 5/ Proti? 0 /Zdržel se: 0

4. Různé
Členové Komise pro cestovní ruch a kulturu byli seznámeni s tím, že se město Přerov 

bude v září a říjnu letošního roku prezentovat na mezinárodním festivalu Architecture Week 
v Praze. Předseda komise vznesl požadavek, aby po ukončení festivalu byli členové komise 
seznámeni s výsledkem akce – kolik návštěvníků si prošlo expozici Přerova atd. 

5. Závěr 
Předseda komise poděkoval všem členům komise za jejich účast na jednání. Další 

jednání komise se uskuteční v pondělí 24. června v 15.30 hod. v Městském domě v Přerově. 

V Přerově dne 27. 5. 2013

Ivo Kropáč v.r.
předseda komise


