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MIROSLAVA MACHUROVÁ, referent oddělení koncepce a rozvoje 
města

Název materiálu:

Hotel Strojař

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

a) ukládá členům Zastupitelstva města Přerova Mgr. Vladimíru Puchalskému, Ing. Petru 
Vránovi, Ing.arch. Janu Horkému dále jednat s ČR – Ministerstvem obrany, IČ: 
60460580, se sídlem Praha 6 – Hradčany, Tychonova 221/1 a s Ministerstvem 
financí, IČ 00006947, se sídlem Praha 1, Letenská 15 o možnostech bezúplatného 
převodu souboru nemovitých věcí tvořících ubytovací areál "„hotel Strojař“" a 
movitých věcí, které tvoří vybavení ubytovacího areálu "hotel Strojař“ do vlastnictví 
statutárního města Přerova se záměrem demolice objektu a využití ploch jako 
veřejného prostranství (veřejná zeleň, veřejné parkoviště),

b) ruší usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 1146/25/3/2014 z 15.9.2014, kterým byl 
schválen záměr statutárního města Přerova – úplatný převod souboru nemovitých věcí 
tvořících ubytovací areál „hotel Strojař“ a movitých věcí, které tvoří vybavení 
ubytovacího areálu „hotel Strojař“ z vlastnictví České republiky do vlastnictví 
statutárního města Přerova za celkovou kupní cenu ve výši max. 40.000.000,- Kč.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Odbor ekonomiky

Veškeré uvedené varianty, s výjimkou odstoupení od záměru převodu a úplné demolice 
objektu s následným splácením výdajů formou parkovného, jsou z finančního hlediska velmi 
náročné. Přitom ve vztahu k rozpočtu statutárního města Přerova nelze brát v úvahu pouze 
výdaje spojené s přestavbou objektu, kde je uvažována možnost podpory formou dotace, ale 



také následné provozní výdaje. Při využití na různé formy bydlení ve veřejném zájmu nelze 
předpokládat, i s ohledem na velikost objektu, že jeho provoz a zde poskytované služby by 
bylo možné realizovat bez finanční podpory města. Vzhledem k tomu, že dotace jsou 
nejčastěji poskytovány zpětně, k předfinancování a možná i úhradě spoluúčasti města by bylo 
nutné přijetí úvěru. 

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Odbor správy majetku a komunálních služeb doplnil do návrhu usnesení písm. b) (zrušení 
usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 1146/25/3/2014 z 15.9.2014), neboť se domnívá, že 
pokud bude přijat text usnesení pod písm. a) navrhovaného usnesení, tak by se tento bod mohl 
dostat do rozporu s rušeným usnesením. 

Odbor správy majetku a komunálních služeb upozorňuje, že hodnotí jako riskantní převádět 
budovu Strojaře do vlastnictví města za účelem bydlení nebo umístění úřadu v situaci, kdy 
město doposud nerozhodlo o využití budovy Čechova 43 a budovy ubytovny Chemik.

Odbor sociálních věcí a školství

Statutární město Přerov disponuje dostatečnou kapacitou bytů zvláštního určení – bytů v 
domech s pečovatelskou službou. Má ve vlastnictví 8 domů s pečovatelskou službou –
kapacita 308 bytů zvláštního určení, včetně 44 bezbariérových bytů. Některé domy byly
postaveny za přispění státních dotací, kdy v zástavní smlouvě je zakotvena vázací doba na 
využití pro dané účely pod vysokou sankcí za nedodržení účelu dotace. Poptávka po bytech s 
pečovatelskou službou je oproti minulým rokům nižší. Důvodem může být skutečnost, že 
významným hodnotícím kritériem pro poskytnutí takového bytu je potřeba a využívání 
pečovatelské služby. Z praxe odboru evidujeme větší počet seniorů, kteří nemají zájem o 
sociální služby, ale vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu potřebují pouze vhodné a 
nízkonákladové bydlení. Malometrážní byty by tedy na využívání pečovatelské služby neměly 
být vázány. Odbor sociálních služeb se ve spolupráci s odborem správy majetku a 
komunálních služeb zabývá tímto záměrem. Možností by bylo transformovat některý dům s 
pečovatelskou službou na tuto formu bydlení, příp. zvážit zřízení těchto nízkonákladových 
malometrážních bytů v objektu „hotelu Strojař“. Předpokládaná kapacita malometrážních 
bytů je cca 20. 

Odbor sociálních věcí a školství eviduje potřebu navýšení kapacity domova pro seniory v 
Přerově. Přibližný počet naléhavých žádostí o umístění je 159 v domově pro seniory a 54 v 
domově se zvláštním režimem. Pracovní skupina, která se zabývala problematikou navýšení 
kapacity domova pro seniory v loňském roce, doporučila řešit navýšení kapacity dostavbou 
pavilonu ve stávajícím domově pro seniory v Přerově.  Dle důvodové zprávy by rekonstrukcí 
budovy v rámci varianty 3 (kompletní rekonstrukce na formy bydlení) vzniklo až 112 
bytových jednotek. Prozatím je těžké předjímat odhad vyčleněné kapacity na konkrétní formy 
bydlení. Pro případ zřízení domova pro seniory je nutné uvést, že náklady zřizovatele na 
financování stávajícího domova pro seniory jsou 108 625,- Kč ročně na 1 uživatele. Při 
navýšení kapacity této sociální služby, resp. vytvořením např. 30 lůžek v objektu „hotelu 
Strojař“, je nutné kromě výdajů na rekonstrukci počítat také s navýšením výdajů v rozpočtu 
města o předpokládané 3 258 750,- Kč ročně na dofinancování provozu lůžek v režimu 
domova pro seniory. Nicméně o této formě využití dané budovy lze uvažovat.

Ostatní formy bydlení by se jevily vhodnější v menších objektech tak, aby byla zajištěna 
menší kumulace daných cílových skupin na jednom místě.



Dále lze uvažovat i o variantě demolice daného objektu a úpravě vzniklého prostranství na 
odpočinkovou zónu či parkoviště. Vzniklá relaxační a odpočinková zóna by vhodně 
navazovala na sportovní areál v Sokolovně, blízký plavecký bazén, stezku pro cyklisty kolem 
Bečvy nebo park Michalov.

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu doporučuje Zastupitelstvu města usilovat o 
bezúplatný převod souboru nemovitých věcí tvořících ubytovací areál „hotel Strojař“ a 
movitých věcí, které tvoří vybavení ubytovacího areálu „hotel Strojař“, do vlastnictví 
statutárního města Přerova s hlavním využitím tohoto ubytovacího areálu pro různé formy 
bydlení ve veřejném zájmu.

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města Přerova usnesením č. 1146/25/3/2014 ze dne 15.9.2014 schválilo záměr 
statutárního města Přerova - úplatný převod souboru nemovitých věcí tvořících ubytovací 
areál „hotel Strojař“, který se nachází v centru města mezi ulicemi Velká Dlážka, Brabansko a
nábřeží Rudolfa Lukaštíka a movitých věcí tvořících vybavení ubytovacího areálu „hotel 
Strojař“, a to:

1. pozemků p.č. 3800/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 2323 m2 a p.č. 3820 
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 2819 m2, včetně všech součástí a příslušenství mj. 
stavby občanského vybavení č.p. 336 (Velká Dlážka 2), příslušné k části obce Přerov I-Město, 
která je součástí pozemku p.č. 3820, vše v k.ú. Přerov, s nimiž je příslušné hospodařit 
Ministerstvo obrany, IČ 60162694, se sídlem Tychonova 221/1, Hradčany, Praha 6, 

2. movitých věcí uvedených ve znaleckém posudku č. 1470, který vyhotovila znalkyně 
Miroslava Chytilová dne 22.10.2013, s nimiž je příslušná hospodařit Armádní Servisní, 
příspěvková organizace, IČ 60460580, se sídlem Podbabská 1, Hradčany, Praha 6,

do vlastnictví statutárního města Přerova za celkovou kupní cenu ve výši max. 40.000.000,-
Kč. 

V prosinci 2014 za účasti Bc. Navrátila, ing. Vrány a bývalého ministra dopravy ing. 
Antonína Prachaře proběhlo jednání na ministerstvu obrany s náměstkem ministra obrany ing. 
Romanem Molíkem, MBA  o možném bezúplatném převodu této nemovitosti na město za 
těchto podmínek:
1. do konce března 2015 předložit záměr na využití objektů pro veřejně prospěšný účel
2. k tomuto účelu by objekty sloužily po dobu 10 let od data bezúplatného převodu

K řešení problematiky "hotelu Strojař" byla usnesením Rady č. 100/5/11/2014 ze dne 
11.12.2014  ustanovena pracovní skupina ve složení ing.arch. Jan Horký - člen RM, architekt, 



urbanista, Bc. Tomáš Navrátil - náměstek primátora, ing. Petr Měřínský- náměstek primátora, 
Pavel Košutek - náměstek primátora, ing. Petr Vrána - člen RM, Mgr. Jana Hrubá - vedoucí 
odd. právního, ing. Petr Spala - projektant, ing.arch. Tomáš Pejpek - architekt, Tomáš 
Samohýl - projektant.
Pracovní skupina se vzhledem k časové tísni shodla na následujícím postupu:
1. Sběr podkladů a dat (původní projektová dokumentace, rešerše referenčních příkladů, 
požadavky
             jednotlivých odborů, ověření stávajícího stavu, prohlídka objektu, sběr podnětů od 
veřejnosti,
             ověření "služby obecného hospodářského zájmu")
2. Uspořádání architektonického workshopu ve spolupráci s Fakultou architektury VUT 
Brno
3. Přizvání zástupců dotčených orgánů - Krajské hygienické stanice a Hasičského 
záchranného sboru
4. Přizvání statika
5. Vyhodnocení workshopu a finanční odhad náročnosti přestavby či demolice, prověření 
finančních
             zdrojů
6. Předložení materiálu o bezúplatném převodu do orgánů města
7. Případné pokračování v dalších jednáních s ministerstvy

Areál "hotelu Strojař" byl postaven v 70. letech minulého století jako svobodárna se 472 
lůžky pro tehdejší n.p. Přerovské strojírny. Byl postaven v místě proluky vzniklé asanací a 
demolicí zchátralých budov v této lokalitě. V 90. letech byl objekt v majetku Statutárního 
města Přerova, v rámci směny majetku byl poté převeden v roce 1998 do vlastnictví ČR –
Ministerstva obrany a sloužil jako ubytovna pro pracovníky armády a vojáky z povolání. V 
posledních letech bylo ubytování postupně omezeno, od roku 2013 nebyl hlavní objekt 
ubytovny prakticky využíván a od roku 2014 bylo zrušeno i provozování restaurace. 
Areál sestává ze tří navzájem propojených budov s odlišným způsobem využití a postavených 
z odlišných konstrukčních systémů (Část A, B a C). V ubytovací části se nachází 369 lůžek ve 
144 pokojích. Užitná plocha ubytovny a restaurace je 8.002m2 (7.024m2 - ubytovna + 978m2 
budova restaurace), pozemek – 5.142m2, navíc budova původního krytu CO s výměníkovou 
stanicí a s terasou restaurace.

Popis jednotlivých částí areálu je pro přehlednost a vynechání technických podrobností 
maximálně zestručněn, detailně je možné si jej nastudovat v příloze.

Část A - Budova č.p. 336 - Hlavní budova ubytovny je řešená jako podélný dvoutrakt s 
prostřední komunikační chodbou. Jedná se o nepodsklepenou stavbu s celkem 9. nadzemními 
podlažími. Přízemí je konstrukčně provedeno provedeno jako monolitický skelet. Horní 
podlaží jsou provedena jako kombinace železobetonové montované konstrukce z plošných 
panelů a zděných vyzdívek. Tento objekt je postaven panelovou technologií G-57-OL. Užitná 
nosnost stropů je 1,5 kN/m2 (dle ČSN 73 0035 jde o užitné zatížení stropů bytu, předsíní, 
chodeb, pokojů ubytoven). 
Objekt hlavní budovy ubytovny je v konstrukčně celkově dobrém stavu s dílčími vadami 
odpovídajícími stáři a stavební technologii objektu. Tyto vady jsou relativné odstranitelné. 
Havarijní je stav výplní otvorů a balkonů včetně jejich zábradlí. Mobiliář je z velké části
využitelný.



Část B - Budova č.p. 336  – Budova restaurace Strojař - jedná se o dvoupodlažní 
nepodsklepenou budovu, která je krčkem propojena s hlavní budovou a je spojena můstkem s 
předloženými schody s terasou na střeše sousedící stavby výměníkové stanice a krytu CO. V 
přízemí se nachází technické zázemí, v patře pak vlastní restaurace se salónkem, kuchyní a 
obslužnými prostory. Tvoří ji železobetonový skelet. Užitné zatížení stropu by mělo být dle 
kategorie C1 normy EN 1991-1-1 dimenzováno na 3 kN/m2. Skladbu nosné konstrukce je 
nutné ověřit pro stanovení stálého zatížení a z toho vyplývajícího užitného zatížení.
S výjimkou výplní otvorů je budova v konstrukčně dobrém stavu. Vybavení je dožité. 
Skeletové uspořádání a předpokládaní užitné zatížení umožňují dobrou variabilitu budoucího 
využití.

Část C - Budova č.p. 336 - Budova bývalého objektu CO s výměníkovou stanicí - jedná se 
o budovu s jedním podzemním a jedním nadzemním podlažím s rovnou, pochůznou střechou, 
využívanou jako terasa (venkovní posezení) restaurace Strojař.
Na objektu vázne věcné břemeno umístění výměníkové stanice tepla. Problémy se zemní 
vlhkostí. Podzemní části jsou posledním hmatatelným odkazem na pivovar Šilhavého. Pro 
využití na terasu dostatečné, jinak problematické prostory.

Limity využití
Územní plán nepředstavuje pro uvažovaná využití zásadní překážku. Konstrukce objektu A 
představuje zásadní omezení pro jiné než obytné využítí. Hlukové limity jsou řešitelné za 
cenu mírně zvýšených nákladů (skleněné předstěny, vzduchotechnika). Detailní prověření 
požárně-bezpečnostních limitů je možné až na základě konkrétního stavebního záměru.

Workshop
Z časových a finančních důvodů bylo přistoupeno pro prověření různých možností využití 
objektů k uspořádání studentského workshopu. Ve spolupráci s Fakultou architektury VUT 
Brno se tématu využití „Strojaře“ věnovalo ve dnech 19.-22.2.2015 celkem 24 studentů. Ti 
přinesli různé konkrétněji zpracované náměty využití při respektování výše uvedených 
omezení. V rámci workshopu proběhly konzultace se statikem, zástupci Hasičského 
záchranného sboru a Krajské hygienické stanice. Výsledkem je 5 návrhů na využití Strojaře a 
konkrétní komentář statika k dílčím konstrukčním řešením.
• návrh A (magistrátní úřad)
Odhadované náklady: 140 mil. Kč (nezahrnuje zpevněné plochy a podzemní garáže, ty jsou 
odhadovány na cca 125 mil. Kč).
• návrh B (domov pro seniory, sociální bydlení, společenské prostory)
Odhadované náklady: 92 mil. Kč.
• návrh C (polyfunkční využití (služby, podnikatelské inkubátory, bydlení)
Odhadované náklady: 112 mil. Kč.
• návrh D (administrativní budova magistrátního úřadu)
Odhadované náklady: 139 mil. Kč 
• Návrh E (polyfunkční využití na bydlení, služby, kanceláře)
Odhadované náklady: 100 mil. Kč

Statika
Ve statickém posudku zpracovaném firmou ENERGOPROJEKTA Přerov, s.r.o. jsou popsány 
jednotlivé konstrukční zásahy a změny objektu:
1. Ponechat objekt pro účely bydlení
Lze využít všech pater objektu. Předpokládáme, že nebude docházet k větším dispozičním 
úpravám v horních patrech objektu. Ze statického hlediska se prověří stav všech styků mezi 



stěnovými a stropními panely, popř. provede jejich sanace. Nutností je objekt zateplit (ze 
statického hlediska je to velmi vhodné pro snížení dilatačních pohybů). Varianta bude cenově 
nejpříznivější. 
2. Změnit objekt částečně nebo celý pro účely administrativy
Předpokládáme, že nebude docházet k částečným změnám objemu budovy. V dispozicích lze 
vybourávat příčky a omezeně i podélné stěny. Musí být provedeno zesílení stropních panelů a 
stavba následně odlehčena vybouráním jednoho až dvou horních pater. Zesilování průvlaků a 
sloupů v 1. NP a základů by mohlo být technicky a finančně náročné, proto volíme spíše 
odlehčení objektu. 
3. Změnit objekt částečně nebo celý pro účely administrativy se zachováním jeho výšky
Znamenalo by to nahradit minimálně 4 horní patra lehkým skeletem pro odlehčení stavby. 
Úskalím zde může být napojení skeletu na spodní stěnovou konstrukci (je nutné staticky 
ověřit). Druhou možností je prověření únosností zejména příčných stěn v nižším podlaží, 
průvlaků 1. NP, sloupů 1. NP a základů, zda-li je v nich dostatečná rezerva.
4. Provádět částečné objemové změny objektu např. bouráním ve svislém směru 
Účel objektu může zůstat pro bydlení nebo jej lze změnit na kanceláře částečně či úplně. Tuto 
variantu pokládáme za cenově nejnáročnější z hlediska konstrukčních úprav popř. cenově 
stejně náročnou jako v bodě 3.
5. Provádět objemové změny demontáží pater (doplněno později)
Tato varianta je poměrně snadno proveditelná a cenově bude pravděpodobně obdobně 
náročná jako varianta 1.

Uvažované varianty
Je třeba upozornit na pouze orientační charakter cenových odhadů, na nesnadnost jejich 
určení a možnost odlišnosti od skutečné ceny až o +/-25% v závislosti na konkrétním řešení 
projektu, který by byl až následně vypracován.

Varianta 0: nulová varianta
V zájmu objektivnosti je třeba posoudit a zvážit i variantu, že by město přestalo usilovat o 
převod objektů a pozemků do svého vlastnictví. Tato varianta je pochopitelně ze všech 
nejlevnější a nejsnazší, ale přináší také jistá rizika a promarněné příležitosti.

Varianta 1: Úplná demolice objektu

Záměr využití
Objekt ubytovny (i ostatní objekty) by byly zcela zdemolovány a terén upraven pro 
parkování. Je možné uvažovat se zachováním části objektů jako nadstřešení parkovacích míst 
či pro základní vybavenost. Očekávaná kapacita takto vzniklého parkoviště by činila cca 180 
míst. Spolu s tím by byla značně omezena parkovací místa na historickém Horním náměstí a 
náměstí Žerotínově. Parkoviště by na místě „Strojaře“ vzniklo na limitovanou dobu dle 
smlouvy s Ministerstvem obrany (MO).

Finanční náročnost
Dle předběžných nacenění specializovaných firem by se cena celkové demolice objektu A 
pohybovala kolem 12 mil. Kč. Úprava plochy formou geobuněk ze štěrkem a příprava podloží 
pro parkovací stání by stála přibližně 4 mil. Kč.
Očekáváme, že záměr by byl zcela financován z rozpočtu města, případně by byly náklady 
postupně spláceny formou výběru parkovného bez tvorby zisku.



Udržitelnost
Parkoviště by bylo běžně udržováno a v ideálním případě by byl vybírán poplatek za 
pronájem parkovacích ploch za cenu nákladů na jejich zřízení a údržby, aby mohly být tyto 
náklady v čase umořeny.
Po uplynutí vázané doby veřejně prospěšného využití (např. 10 let), by v této cenné lokalitě 
mohl vzniknout například polyfunkční (bytový) dům nebo jiné formy bydlení.

Zhodnocení záměru

Klady Zápory

Velmi levná varianta Neefektivní využití potenciálu místa

Odlehčení centru města od statické dopravy 
(zrušení parkování na historických náměstích)

Otevření pohledu na panelové sídliště Velké 
Dlážky (stávající objekt Strojaře tento pohled 
"odstiňuje")

Varianta 2: Rekonstrukce na formy bydlení a částečná demolice

Záměr využití
Část objektu bude využita na potřebné formy bydlení. A to především jako bydlení pro 
seniory v režimu domova pro seniory a domova s pečovatelskou službou (kapacita stávajících 
městských zařízení je zcela nedostatečná), jako chráněné a startovací bydlení či jako 
malometrážní tzv. sociální bydlení. Pro snížení celkové finanční náročnosti rekonstrukce a 
eliminaci koncentrace jedné sociální skupiny do jednoho místa by byl objekt objemově 
upraven - přibližně na polovinu svého původního objemu. V přízemí by bylo vhodné situovat 
služby související s hlavním účelem domu, ale přístupné i pro další občany, jako například 
lékárna, fyzioterapie, kadeřnictví, ordinace praktického lékaře aj. Zajímavá může být 
kombinace s malým muzeem socialismu při využití stávajícího mobiliáře ubytovacích 
jednotek.
Poměry rekonstrukce/demontáže mohou být po zvážení přesného zadání ještě měněny. Jedná 
se de facto o návrh B studentského workshopu.

Finanční náročnost
Při úvaze demontáže 4 horních pater (v součtu 9 mil. Kč) zbývá pro kompletní přestavbu 5 
obytných pater a celé přízemí. Dle již realizovaných přestaveb panelových domů (viz část 
reference) v České republice odhadujeme cenu za kompletní rekonstrukci 1 m3 obestavěného 
obytného prostoru na 2900 Kč a 4000 Kč/m3 prostoru přízemí, čili rekonstrukce budovy A 
celkem cca 38 (patra)+31 (přízemí) +9(demontáž)=78 mil. Kč. Pozor, cena zahrnuje 
pouze úpravy hlavní budovy ubytovny! Uvažujme snížení počtu bytů na patro z 18 na 14 
(tj. zvýšení prostorového standardu), celkem je pak 70 bytů v objektu při průměrné ceně 0,54 
mil. Kč/byt (bez započtení úprav přízemí).
Cenový odhad nezahrnuje náklady na úpravy zpevněných a nezpevněných ploch 
(komunikace, parkoviště, sadové úpravy) ani částku na vybavení budovy. Dílčí část 
stávajícího mobiliáře by bylo teoreticky možné využít.

Udržitelnost
Město by tímto objektem částečně uspokojilo potřebu po seniorském a jiných formách 
bydlení, které musí řešit bez ohledu na vlastnictví „Strojaře“. Cena poskytovaných služeb 
(bydlení) by musela být nastavena na úroveň pokrytí nákladů bez tvorby zisku, pouze rezervy 
na opravy.



Po ukončení fixované doby veřejně prospěšného využití může být objekt nadstaven 
prostornějšími byty v atraktivní lokalitě pro vyšší hospodárnost 

Zhodnocení záměru

Klady Zápory

Výhodná cena za zřízení jedné potřebné 
jednotky

Částečné otevření pohledu na panelové 
sídliště Velké Dlážky (stávající objekt Strojaře 
tento pohled "odstiňuje")

uspokojení části poptávky po potřebných 
formách bydlení (seniorské, malometrážní, 
startovací, chránění aj.)

Ztráta dominanty nábřeží

využití potenciálu lokality pro bydlení

V budoucnu možnost nástavby prostornějších 
bytů v dobré lokalitě pro finanční zhodnocení 
objektu (statická rezerva v konstrukcích)

Varianta 3: Kompletní rekonstrukce na formy bydlení

Záměr využití
Celý objekt A by byl využit na bydlení, kde bude klíčové určení správného poměru 
jednotlivých forem bydlení. A to především jako bydlení pro seniory v režimu domova pro 
seniory a domova s pečovatelskou službou (kapacita stávajících městských zařízení je zcela 
nedostatečná), jako chráněné a startovací bydlení či jako malometrážní tzv. sociální bydlení. 
Jednalo by se o komplexní rekonstrukci, z objektu by byla zachována de facto pouze hrubá 
stavba. V přízemí by bylo vhodné umístnit služby související s bydlením, přístupné i pro 
ostatní občany.
Výhodou oproti předchozí variantě je úspora financí za demontáž pater, ale na druhé straně 
stojí velká koncentrace podobného typu bydlení na jednom místě.

Finanční náročnost
Kompletní přestavba představuje 8 obytných pater (asi 21 000 m3) a celé přízemí (asi 7816 
m3). Dle již realizovaných přestaveb panelových domů (viz část reference) v České republice 
odhadujeme cenu za kompletní rekonstrukci 1 m3 obestavěného obytného prostoru na 2900 
Kč a 4000 Kč/m3 prostoru přízemí, čili rekonstrukce budovy A celkem cca 61 (patra) + 31 
(přízemí) =92 mil. Kč. Pozor, cena zahrnuje pouze úpravy hlavní budovy ubytovny!
Uvažujme snížení počtu bytů na patro z 18 na 14, celkem 112 rekonstruovaných bytů v 
objektu při průměrné ceně opět 0,54 mil. Kč/byt (bez započtení úprav přízemí).
Cenový odhad nezahrnuje náklady na úpravy zpevněných a nezpevněných ploch 
(komunikace, parkoviště, sadové úpravy) ani částku na vybavení budovy. Dílčí část 
stávajícího mobiliáře by bylo teoreticky možné využít.

Udržitelnost
Město by tímto objektem částečně uspokojilo potřebu po seniorském a jiných formách 
bydlení, které musí řešit bez ohledu na vlastnictví „Strojaře“. Cena poskytovaných služeb 
(bydlení) by musela být nastavena na úroveň pokrytí nákladů bez tvorby zisku, pouze rezervy 
na opravy. Po ukončení fixní doby veřejně prospěšného využití mohou být některé jednotky 
standardně pronajímány.



Zhodnocení záměru

Klady Zápory

Výhodná cena za zřízení jedné potřebné 
jednotky

Riziko monofunkčnosti a koncentrace pouze 
jedné sociální skupiny na malém prostoru

uspokojení části poptávky po potřebných 
formách bydlení (seniorské, malometrážní, 
startovací, chránění aj.)

Velký počet malých a obdobných bytových 
jednotek

využití potenciálu lokality pro bydlení Malá atraktivita díky „masovosti“

V budoucnu možnost nástavby prostornějších 
bytů v dobré lokalitě pro finanční zhodnocení 
objektu (statická rezerva v konstrukcích)

Nedostatek prostoru pro dostatek parkovacích 
míst

Zachování dominanty nábřeží Možné problémy s požárními úniky velkého 
počtu osob.

Varianta 4: Přestavba na sídlo magistrátu

Záměr využití
Po statických úpravách může být objekt využit pro sestěhování všech odborů Magistrátu 
města Přerova na jedno místo. V případě nedostatečné kapacity či prostorových omezeních 
daných konstrukčním systémem objektu je možné například větší zasedací místnosti k objektu 
přistavět. Úřad dnes sídlí v 11 budovách, což není ekonomické, zvláště, když je část prostor v 
pronájmu za cca 2 mil. Kč ročně. Potřebnou kapacitu 10 500 m2 podlahové plochy je možno 
v objektech z velké části uspokojit, zvláště za předpokladu minimalizace chodeb, případně 
ponechání jednoho odboru či městské policie ve vlastní budově v jiné lokalitě.
Díky statickému zpevnění podlah nadbetonávkou je nutné základy odlehčit demontáží min. 2 
pater. Ztracenou plochu by bylo nutné nahradit lehkou nástavbou nebo přístavbou. Jedná se o 
obdobu návrhů A či D studentského workshopu.
Je otázkou, zdali dispozičně sevřený objekt umožní vytvoření úřadu pro 21. století.

Finanční náročnost a zdroje
Demontáž 2 pater 4,7 mil. Kč
Rekonstrukce             110 mil. Kč
Přístavba potřebného objemu 6000 Kč/m3               30 mil. Kč
Celkem (bez terénních úprav, zpevněných ploch aj.)      145 mil. Kč

Cenový odhad nezahrnuje náklady na úpravy zpevněných a nezpevněných ploch 
(komunikace, parkoviště, sadové úpravy) ani částku na vybavení budovy. Převážná část 
stávajícího vybavení úřadu by byla pravděpodobně přestěhována do nového sídla.
Udržitelnost
Výkon samosprávy a přenesené státní správy je jedním z poslání a účelů obce. Tato funkce 
musí být vykonávána ze zákona. Umístěním do jednoho radničního komplexu lze očekávat 
zefektivnění úřadu úsporou přejíždění a přecházení mezi jednotlivými budovami, úsporu na 
pronájem cizích prostor a snadnější orientaci občanů a konec konců i úsporu jejich času. Dá 
se tedy předpokládat, že koncentrovaný úřad by byl udržitelnější než dnešní roztříštěný stav.

Zhodnocení záměru

Klady Zápory



Koncentrace úřadu do jediného komplexu Nedostatek parkovacích míst (lze řešit 
výjimko)

Zachování dominanty nábřeží Problematické horizontální vedení 
vzduchotechniky díky malé světlé výšce

Volná dispozice přízemí umožní umístění 
různých přepážek, kde dochází k velké 
návštěvnosti občany.

Vyvstává otázka, co s nevyužitými 
nemovitostmi

Technicky složitější řešení

Úřad v takto lukrativní lokalitě není zcela 
odůvodněný.

Velmi nákladná varianta s malou možností 
financování z jiných zdrojů.

Možné finanční zdroje

Prostředky státního rozpočtu - Ministerstvo práce a sociálních věcí
Do roku 2014 existoval program na spolufinancování výstavby či rekonstrukce ústavů 
sociální péče, domovů důchodců.  To, jestli tento dotační titul bude existovat i v budoucích 
letech nejsme schopni závazně říci, jedná se o politiku rozdělování prostředků státního 
rozpočtu.

Dotační tituly MMR
Jejich prostřednictvím je možné spolufinancovat projekty zaměřené na zpřístupnění 
nájemního bydlení pro sociálně slabé osoby (věk, zdravotní stav, životní podmínky) za 
předem jasně stanovených podmínek. Podrobněji jsou tyto podmínky pro r. 2015 zveřejněny 
na stránkách MMR.

Evropské prostředky
Vzhledem k aktuální situaci s přípravou pravidel pro čerpání prostředků Evropské unie je 
velmi těžké zodpovědně popsat, jaká budou omezení a pravidla pro jejich čerpání. Obecně lze 
konstatovat, že by mohlo být využito Integrovaného operačního programu (IROP). Tento 
program je jedním z operačních programů pro období 2014-2020. Podporovány budou 
investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, 
regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podporou 
sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a 
přechodem od institucionálních ke komunitním službám. Předmětem podpory nebudou 
ubytovny a domovy pro seniory.
Podporovány budou projekty, kdy budou v objektech nabízeny sociální služby a komunitní 
péče. Tzn. nejen bydlení, ale také zajištění péče. Dále pak budou podporovány projekty 
sociálního bydlení, za předem jasně stanovených podmínek pro pojem sociální bydlení.
Na uvedené typy projektů se vztahuje výjimka z veřejné podpory, výše dotace by tudíž měla 
činit až 85%. Uznatelným výdajem by měl být i nákup nemovitosti.
Podrobnější podmínky budou ovšem stanoveny až v jednotlivých výzvách a metodikách 
operačního programu. 

Nová Zelená úsporám



Pravidla tohoto programu pro veřejné budovy nejsou momentálně známa. Pokud však bude 
otevřen i pro veřejné budovy, dá se předpokládat možnost financovat část nákladů vedoucích 
k energetickým úsporám objektu, a to zřejmě bez ohledu na jeho funkční využití.

Srovnání - domov pro seniory
Pro porovnání uvádíme, že dle studie Dostavba domova pro seniory - ul. Kabelíkova, Přerov 
zpracované v dubnu 2012 firmou Printes Ateliér s.r.o. je odhadována cena přístavby pavilonu 
G ke stávajícímu Domovu pro seniory s kapacitou 56 lůžek, technického zázemí, 
odlehčovacího a denního pobytu na částku cca 130 mil. Kč bez DPH. Autor uvádí částku 1,96 
mil. Kč na jedno lůžko.

Srovnání - sídlo magistrátu
V dokumentaci pro územní rozhodnutí zpracované v roce 2004 je řešen objekt části úřadu a 
knihovny na náměstí TGM. V dokumentaci však nejsou zahrnuty přesné náklady jednotlivých 
částí (např. podzemního parkoviště), a tak není zodpovědně možné říci jaké by byly náklady 
pouze na magistrátní úřad.
Z tohoto důvodu přistupujeme k objemovému odhadu ceny novostavby magistrátu, při níž 
vycházíme ze současných užívaných ploch úřadu (bez úvahy o možné optimalizaci při snížení 
ploch chodeb aj.). Konstrukční výšku uvažujeme 3,8 m, konstrukční systém monolitický 
železobetonový skelet.

Požadovaná plocha vč. velké zasedací místnosti 10 120 m2
Uvažovaný objem  38 456 m3
Cena za m3 obestavěného prostoru (2015)                            6 484 Kč/m3
Odhadovaná cena budovy                                                           249, 3 mil. Kč

V ceně je zahrnuta pouze stavba samotná, nejsou zahrnuty případné přeložky inženýrských 
sítí, parkovací stání, úpravy návazných ploch aj. Cena je bez DPH. Cena je pouze velmi 
hrubým odhadem bez znalosti konkrétního místa, uspořádání, tvaru budovy aj.

Je třeba upozornit na skutečnost, že podle § 22 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku 
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů lze 
bezúplatně převést věc z vlastnictví státu pouze ve veřejném zájmu, anebo je-li bezúplatný 
převod hospodárnější než jiný způsob naložení s věcí, nebo stanoví-li tak zvláštní právní 
předpis. Lze tedy odůvodněně předpokládat, že Ministerstvo obrany ČR a Ministerstvo 
financí ČR bude trvat na zakomponování takového ujednání do smlouvy o převodu areálu 
„Strojař“, které zajistí dodržení citovaného zákonného ustanovení, a to pod smluvními 
sankcemi.

Členové pracovní skupiny pro  využití hotelu „Strojař“ se shodli na  demolici objektu a 
využití ploch jako veřejného prostranství (veřejná zeleň, veřejné parkoviště).

Člen pracovní skupiny pro využití hotelu „Strojař“ Ing. arch. Tomáš Pejpek požádal o uvedení 
stanoviska odlišného od závěru pracovní skupiny: 
Na základě provedených prověření a vlastního odborného názoru nesouhlasím se závěrem 
pracovní skupiny z těchto dvou důvodů: demolice objektu v dobrém technickém stavu je 
neekonomická a navržený způsob využití pozemku poškodí městotvorný charakter nábřeží 
Bečvy. 



Pokud Město Přerov nehodlá využít budovu, doporučuji nežádat MO o převod objektu a 
ponechat jeho využití na komerčním sektoru.

Rada města Přerova projednala tento materiál na své 13. schůzi konané dne 24.3.2015 a 
usnesením č. 319/13/7/2015  podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 
usnesení dle předloženého návrhu.

V reakci na tiskovou zprávu města Přerova vydanou dne 26.3.2015 (tedy po jednání RM) 
vydalo Ministerstvo obrany následující tiskové vyjádření:
„Ministerstvo obrany městu Přerov v loňském roce nabídlo budovu k přímému odkoupení za 
částku 42 milionů korun. Tato cena vychází z posledního kola výběrového řízení. Pokud by 
byl objekt převeden na město bezúplatně, musel by být dodržen požadavek nekomerčního 
využití nemovitosti po dobu 10 let, město by navíc muselo předložit zpracovaný projekt a 
financování takového projektu. Nekomerční využití budovy rozhodně neznamená její 
zbourání.“


