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Název materiálu:

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova - pozemku p.č. 4293/39 včetně jeho součásti – domu č.p. 527, 
v k.ú. Přerov. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. si vyhrazuje rozhodnout o záměru statutárního města Přerova převodu nemovitých věcí do 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 4293/39, zast. plocha a nádvoří o výměře 

2.377 m2 včetně jeho součásti – domu č.p. 527, občanská vybavenost, v k.ú. Přerov.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do majetku 

statutárního města Přerova - pozemku p.č. 4293/39, zast. plocha a nádvoří o výměře 2.377 m2

včetně jeho součásti – domu č.p. 527, občanská vybavenost, v k.ú. Přerov.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Odbor správy majetku a komunálních služeb nemá za tímto účelem vyčleněny finanční prostředky v 
rozpočtu. 

Odbor koncepce a strategického rozvoje

Záměrem umístit prostory knihovny do jiné než stávající nevyhovující budovy, se vedení města 
zabývá již několik let. Jednou z budov, o které se uvažovalo jako o budoucí knihovně je i Čechova 43. 
Tato budova byla bezúplatně převedena do majetku města na základě usnesení Zastupitelstva 
č.765/24/3/2009. V čl. IV darovací smlouvy se Statutární město Přerov zavázalo, že provede 
rekonstrukci objektu Čechova 43 k dále uvedenému účelu tak, že do 5 let ode dne právních účinků 
vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí pro obdarovaného budou splněny podmínky 



vyžadované právními předpisy pro užívání dokončené stavby (rekonstrukce) objektu a že bude užívat 
nemovitost po dobu nejméně 10 let ode dne, kdy budou splněny podmínky pro užívání dokončené 
stavby (rekonstrukce) tohoto objektu pouze za účelem výkonu veřejné správy v samostatné nebo 
přenesené působnosti Statutárního města Přerova a umístění sídla Městské knihovny v Přerově, a že 
objekt nebude užívat ke komerčním nebo jiným výdělečným účelům a ani jej k takovým účelům 
pronajímat. V  případě nesplnění povinnosti dle darovací smlouvy na budovu Čechova 43 hrozí městu 
sankce a ve výši (7.850 tis.Kč). Termín pro splnění výše uvedeného byl vzájemným jednáním posunut 
na rok 2019.
Na budovu Čechova 43 byla v roce 2010 vypracována architektonická studie, která řešila optimální 
architektonicko-urbanistické a dispoziční řešení pro umístění Městské knihovny v Přerově, odboru 
sociálních věcí a školství, a pracoviště Czech point (autoři: Ing. arch. Jan Horký, Ing. arch. Kateřina 
Netopilová, zodpovědný architekt: Ing. arch. Vojmír Prášil). Náklady na adaptaci budovy Čechova 43 
na knihovnu představují cca 185 mil. Kč. 

Dalším z uvažovaných objektů pro umístění knihovny je i budova Chemoprojektu. Na umístění 
knihovny do této budovy byla zpracována technická pomoc (Printes Atelier s.r.o.) a statické posouzení 
stropní konstrukce (Ing. Josef Navrátil). V roce 2013 byla zpracována studie řešící přemístění prostor 
knihovny do budovy bývalého  Chemoprojektu ( M&B eProjekce s.r.o.). Tato studie mění dispoziční 
uspořádání, navrhuje celkové zateplení objektu, doplňuje výtah a upravuje dvorní trakt a okolí budovy 
tak, aby jako celek působila reprezentativním dojmem. Odhad investičních nákladů na tyto úpravy 
představují částku okolo 116,5 mil. Kč, včetně vnitřního vybavení.

Budova občanské vybavenosti Velká Dlážka č.p.527 byla jeho majiteli pro možnost umístění 
knihovny nabízena již v roce 2012. Tento objekt však nedisponuje požadovanou únosností stropních 
konstrukcí a vyžadoval by nemalé finanční náklady na celkovou rekonstrukci, včetně zateplení a 
posílení stropních konstrukcí. Objekt nemá vlastní parkoviště. Navíc je stavebně a dispozičně propojen 
s objektem Velká Dlážka č.p. 542, který je ve vlastnictví jiných osob.

Odbor koncepce a strategického rozvoje, oddělení koncepce a rozvoje města nedoporučuje převod 
objektu občanské vybavenosti Velká Dlážka č.p. 527 do vlastnictví Statutárního města Přerov, z 
důvodu dostatečné nabídky vlastních budov obdobných kvalit pro možné umístění knihovny.

Koordinační skupina

Koordinační skupina žádost neprojednala vzhledem k tomu, že již v předstihu proběhlo jednání s 
vlastníky nemovitostí u náměstka primátora Ing. Petra Měřínského, kde byl dohodnut další postup.

Komise pro záměry

Komise pro záměry projednala žádost na 5. zasedání dne 22.4.2015 a doporučila Radě města Přerova 
podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova – úplatný 
převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 4293/39, zast. plocha a 
nádvoří o výměře 2.377 m2 včetně jeho součásti – domu č.p. 527, občanská vybavenost, v k.ú. Přerov.

Rada města Přerova

Rada města Přerova na své schůzi dne 7.5.2015

1. Podala návrh Zastupitelstvu města Přerova, aby si vyhradilo rozhodování o záměru statutárního 
města Přerova převodu nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 
4293/39, zast. plocha a nádvoří o výměře 2.377 m2  včetně jeho součásti – domu č.p. 527, občanská 
vybavenost, v k.ú. Přerov.

2. Podala návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova –
úplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 4293/39, zast. 



plocha a nádvoří o výměře 2.377 m2 včetně jeho součásti – domu č.p. 527, občanská vybavenost, v 
k.ú. Přerov.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 4293/39 včetně jeho součásti - třípodlažního domu č.p. 527, občanská vybavenost se 
nachází v ul. Velká Dlážka po pravé straně ve směru na Předmostí a v současné době je zde prodejna 
potravin a další prostory, kde sídlí různé firmy. Nemovitosti jsou ve společném jmění manželů V***a 
K*** P***, bytem *** Olomouc – Řepčín. V roce 2012 byli manželé P*** osloveni statutárním 
městem Přerovem ve věci převodu výše uvedených nemovitostí za účelem vybudování knihovny. Dle 
jejich sdělení požadavky zastupitelů byly stanoveny tak, že byly pro ně nepřijatelné a další jednání již 
neproběhla. Nyní se vlastníci obrátili na statutární město Přerov a nabídli výše uvedené nemovitosti k 
převodu za účelem vybudování knihovny.
Na základě jejich nabídky bylo svoláno na 23.1.2015 u náměstka primátora Ing. Petra Měřínského 
jednání ve věci převodu nabízených nemovitostí, za přítomnosti paní P*** a Mgr. Vojtáška, 
vedoucího odboru správy majetku a komunálních služeb. Z jednání vyplynulo, že odbor správy 
majetku a komunálních služeb vyzve odbor koncepce a strategického rozvoje k ověření využitelnosti 
daných nemovitostí za účelem umístění knihovny. Manželé P*** uvažují o ceně cca 55. mil. Kč.
Odbor koncepce a strategického rozvoje následně oslovil manžele P*** s požadavkem o zaslání 
aktuálního statického posudku. V odpovědi na požadavek manželé P*** uvedli, že žádný takový 
posudek ani technická zpráva z doby výstavby budovy neexistují. Hledali v archívech Stavebního 
úřadu města Přerova, v archívu projekční kanceláře Stavoprojektu. V žádném z těchto archívů 
podklady k budově nejsou. Oslovili autorizovaného statika, který budovu prohlédl, avšak bez 
podkladů není schopen závazný posudek vystavit. Zůstává tedy možnost nechat udělat podrobný 
průzkum zpracovaný dle požadavků normy ČSN ISO 13822. Toto je však náročné na čas a nejbližší 
volný termín odborné firmy, která se touto činností zabývá je nejdříve květen 2015.

Dle vyjádření jimi osloveného statika jsou hodnoty únosnosti 12,5 – 15,0 kN/m2 pro stropní 
konstrukce nereálné, toto zatížení by se dalo uvažovat na podlahách terénu. Nosnost prostor pro volný 
výběr, uskladnění knih a další aktivity je dle vyhodnocení statika možné řešit zesílením konstrukce. 

Uvedené hodnoty 12,5 – 15,0 kN/m2 nemůže splňovat žádná současná budova v Přerově. Pouze snad 
vojenské objekty a specializované sklady. Požadované parametry pro volný výběr a uskladnění je 
možno řešit v nabízené budově zesílením konstrukce. 
Dále manželé P*** konstatují, že pro zřizování, výstavbu a rekonstrukce vhodných budov pro využití 
na veřejnou knihovnu byl před časem schválen vládou ČR „Koncept rozvoje knihoven“, což je zásadní 
dokument. VKIS (Veřejné knihovnické a informační služby) mají podporu EU, kde tato finančně 
podporuje přes příslušné ministerstvo zřizování a rekonstrukce budov a také nákup vhodných budov 
určených pro tuto činnost.
Pokud chce město Přerov knihovnu vybudovat, mnoho možností není. Navrhované řešení by bylo 
definitivním vyřešením dlouhotrvajícího problému přerovské knihovny. Proto si myslí, že jejich 
budova splňuje všechny parametry pro vhodné umístění knihovny ve městě Přerově, je při správném a 
dle statika možném řešení prostor na volný výběr, uskladnění knih a doprovodné aktivity vhodné při 
knihovně, které uvedl pan ředitel ing. Cimbálník v dotazníku pro diplomovou práci týkající se 
knihoven, vhodná a splňuje všechny požadavky uvedené při vypsání záměru na knihovnu. (pozn. 
odboru správy majetku a komunálních služeb – budova splňuje pouze prostorové požadavky – viz. 
níže).
Veškeré ostatní podmínky jako je umístění blízko centra, blízkost škol, klidová zóna, dostupnost, 
dopravní obslužnost, bezbariérovost apod. včetně dalších podrobností uvedli v nabídce podané v roce 
2012. Tolik vyjádření manželů P***.



Vyhodnocení objektu občanské vybavenosti Velká Dlážka č.p. 527 Odborem koncepce a strategického 
rozvoje Magistrátu města Přerova.

Popis stávajícího stavu:
Objekt občanské vybavenosti Velká Dlážka č.p. 527 byl postaven počátkem 70.let 20.století jako dům 
služeb, zahrnující prostory samoobsluhy, prodejny květin, zeleniny, čistírny, ordinace lékařů a další 
služby obsluhující vznikající sídliště Velká Dlážka. Původně šlo o jednu budovu i s č.p. 542, které je 
nyní vlastnicky odděleno (viz obr.č.1). V současné době je pronajímán různým soukromým 
subjektům, kteří využívají objekt jako prodejnu potravin, textilu, spotřebního zboží, kanceláře atd.
Objekt je proveden se třemi nadzemními a jedním podzemním podlažím. Tvar objektu je nepravidelný 
obdélník. Půdorysné rozměry jsou 25,7 m x 85 m, přičemž severní část je širší, 32 m. Objekt je 
podsklepen částečně. Třetí nadzemní podlaží je pouze na části a to v rozměrech 32 m x 36,5 m.

Technické řešení objektu:

Konstrukčně se jedná o železobetonový montovaný skelet. Stropní konstrukce jsou provedeny do ocel. 
bednění „doka“ jako železobetonový stop (B330). Vstupní rampa a schodiště ze železobetonu B250. 
Vyzdívky jsou provedeny pěnosilikátovou a cihlovou vyzdívkou. Vnitřní omítky vápenné, venkovní 
úpravy břízolitovou omítkou. Podlahy jsou převážně z keramické a betonové dlažby.
Zastřešení je provedeno jako jednoplášťová střecha s asfaltovou krytinou pokrytou pryskyřičným 
nátěrem. Na vyvýšených částech je krytina plechová. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. 
Prostory v 1.NP jsou bezbariérové. U dalších podlaží je nutno prověřit přístup k výtahu. Dle archivní 
PD je přístup k výtahu veden přes rampu.
Výplně otvorů jsou většinou původní ocelové.
Obvodové zdivo neodpovídá současným tepelně požadavkům normy ČSN 73 0540.
Objekt je napojen na vodovod, kanalizaci, el. proud 220/380, telefon, internet.
Prostorově by nabízený objekt vyhověl požadavkům ředitele knihovny Ing. Pavla Cimbálníka, který 

stanovil požadavek na min. 1799 m2 užitné plochy.
Objekt je v blízkosti centra, škol, institucí i sportovních zařízení. Je dostupný MHD, pomocí 
cyklostezky. Nedisponuje však vlastním parkovištěm.
Objekt teoreticky vyhovuje požadavkům na umístění Městské knihovny.

Negativa:

Nevzhledný sousední objekt č.p. 542, který je ve vlastnictví jiných osob. Objekty č.p. 527 a č.p. 542 
jsou stavebně propojeny. Z tohoto důvodu na nemovitostech ve vlastnictví manželů P*** vázne věcné 
břemeno ve prospěch vlastníků vedlejších nemovitostí – p.č. 4293/51 včetně jeho součástí – domu č.p. 
542, spočívající v oprávnění těchto bezúplatně a bez časového omezení užívat v 1. patře nemovitosti 
č.p. 527 – dvě místnosti, chodbu, koupelnu, WC, do nichž je přístup z nemovitosti č.p. 542 s tím, že 
vlastníci nemovitosti č.p. 542 se zavazují provádět údržbu těchto místností, úhradu elektřiny a plynu 
na vlastní náklady.
Z doložených statických výpočtů jasně nevyplývá požadovaná únosnost pro zatížení kompaktními 
regály knihovny. 
Chybějící parkoviště.
Město Přerov disponuje objekty Čechova 43 a Trávník 30, na které byly v minulosti vypracovány 
studie pro umístění knihovny.

Důvodem předložení a projednání majetkové dispozice v orgánech obce je nabídka úplatného 
převodu nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 4293/39 včetně 
jeho součásti – domu č.p. 527, v k.ú. Přerov v ul. Velká Dlážka, za účelem vybudování 
knihovny.




