
Z Á P I S

o projednání žádostí o poskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb 
ležících na území města Přerova – Přerov, Macharova 2384/39; Přerov, Horní náměstí 12/12,
a to 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. 
Projednání proběhlo v rámci jednání Komise pro cestovní ruch a kulturu Rady města 
Přerova dne 9.6.2015

RNDr. Yvona Machalová, jako pověřený pracovník Odboru stavebního úřadu a životního prostředí 
Magistrátu města Přerova, 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, předložila členům Komise pro cestovní ruch a kulturu došlé žádosti o poskytnutí 
dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova.

Předloženy byly tyto žádosti o poskytnutí dotace:

1) Žádost paní A.K. a pana Z. K., oba trvale bytem, …….., na provedení nové izolace střechy 
objektu Přerov, Macharova 2384/39, pozemek parc. č. 1792, k.ú. Přerov. Žadatelé jsou 
vlastníky objektu.

Náklady byly předloženy v celkové výši 171.166,- Kč (vč. DPH).

2) Žádost paní A.V., trvale bytem ……………….., na výměnu střešní krytiny a klempířských 
prvků objektu Přerov, Horní náměstí 12/12, parc.č. 365, k.ú. Přerov. Žadatelka je vlastníkem 
objektu.

Náklady byly předloženy v celkové výši 744.693,05,- Kč (vč. DPH)..

RNDr. Yvona Machalová sdělila, že provedla kontrolu úplnosti komisi předkládaných žádostí, které
byly podány do 30.4.2015. Po tomto termínu nebyla podána žádná žádost.

RNDr. Yvona Machalová sdělila, že z provozního rozpočtu Odboru stavebního úřadu a životního 
prostředí na rok 2015 je na obnovu exteriérů vyčleněna částka ve výši 150 000,- Kč. Dále 
připomenula, že dle Zásad odst. 4 (schváleny usnesením Zastupitelstva města Přerova č.
510/24/5/2005 ze dne 19.10.2005 ve znění usnesení č. 37/2/7/2014 bod 33 ze dne 29.12.2014) činí 
dotace na obnovu exteriéru jedné stavby nejvýše 50 000,- Kč a současně nejvýše 50% celkových 
nákladů na prováděnou obnovu exteriéru. Při stanovení výše dotace v jednotlivých případech se 
zohlední:

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 pí. Marty Jandové předsedy komise, 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: 6/ Proti: 0 / Zdržel se: 0
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Poté byly žádosti posuzovány:

1) Společná žádost paní A. K. a pana Z. K, oba trvale bytem, ……………. na obnovu provedení 
nové izolace střechy objektu Přerov, Macharova 2384/39, parc. č. 1792, k.ú. Přerov. Žádost 
byla podána 1. 4. 2015.

Míra komplexnosti a rozsah prací na obnově exteriéru stavby – dle předložených podkladů 
žádosti plánují vlastníci provést kompletní opravu střešního pláště stavby, vč. zateplení a 
úpravu a napojení klempířských prvků. Izolace zastřešení odpovídá době výstavby na počátku 
40. let 20. století, stav krytiny i přes průběžně prováděnou běžnou údržbu a obnovu je 
v současné době na hranici životnosti a hrozí poškození zastřešení a interiéru objektu. Obnova 
části střechy, a to zastřešení balkonu a terasy, vč. souvisejících klempířských prvků byla
vlastníky provedena v roce 2006, kdy byla poskytnuta na obnovu exteriéru stavby dotace ve
výši 23 000,--Kč. 

Poloha a historická hodnota stavby – objekt vily s předzahrádkou a zahradou stojí v uliční linii 
Macharovy ulice na pozemcích p. č. 1792, 1793/6, k.ú. Přerov. Objekt je od roku 2005 
nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rej. 
č. 101487. Součástí kulturní památky kromě objektu samotného jsou oplocení a pozemky p. č. 
1792, 1793/6, k. ú. Přerov. Jedná se o intaktně dochovaný areál, který je dílem stavitele arch. 
Karla Kovaříka a o hodnotnou ukázku funkcionalistické architektury z let 1940–1941. 
Funkcionalismus se vyznačuje strohostí, zdůrazňuje účelovost, funkci, a jedním z typických 
znaků jsou právě rovné střechy. Z toho vyplývá, že střechy funkcionalistických staveb nejsou 
zpravidla viditelné z veřejně přístupných míst a dále nelze určit, která plocha budovy je více 
nebo méně důležitá. Stavební hmoty, půdorysy, celé vnější členění včetně velké části vybavení 
zůstaly zachovány v původním stavu a dokládají tak nadregionální význam celé stavby.

Soulad prací na obnově exteriéru stavby s požadavky státní památkové péče – v souladu s ust. § 
14, odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších právních 
předpisů, bylo vydáno k provedení prací závazné stanovisko orgánu státní památkové péče. Dle 
vyjádření orgánů památkové péče budou obnoveny běžné uživatelské stavební a estetické 
charakteristiky stavby a lze konstatovat, že navržené stavební úpravy nezmění, resp. nesníží 
základní památkové hodnoty stavby. 

Náklady byly předloženy v celkové výši 171.166,- Kč (vč. DPH).

Na základě výše uvedeného zhodnocení žádosti navrhl předseda komise poskytnutí dotace 
na pokrytí nákladů spojených s výměnou střešní krytiny a klempířských prvků ve výši
50.000,- Kč.

2) Žádost A.V., na obnovu střešní krytiny vč. klempířských prvků objektu Přerov, Horní 
náměstí 12/12, parc. č. 365, k. ú. Přerov. Žádost byla podána 22. 4. 2015.

Míra komplexnosti a rozsah prací na obnově exteriéru stavby – dle předložených podkladů 
žádosti plánuje vlastník provést obnovu střešního pláště domu. Bude snesena stávající dožitá 
krytina, vyřezání poškozeného bednění střechy, doplnění bednění po vyřezání poškozených 
částí, včetně impregnace. Osazeny budou nové klempířské prvky a krytina. 

V roce 2014 byla na tomto objektu provedena vlastníkem obnova vnější fasády, vč, výměny 
vstupních dveří. Na tyto práce byla statutárním městem Přerov poskytnuta dotace ve výši 
30 000,--Kč. Schválené Zásady nevylučují opětovné poskytnutí dotace.

Poloha a historická hodnota stavby – objekt je kulturní památka a současně se nachází na 
území Městské památkové zóny Přerov. Dům je řadový zděný jednopatrový dům na Horním 
náměstí, vystavěný na obdélném půdoryse, ukončený sedlovou střechou s hřebenem 
orientovaným rovnoběžně s hlavním průčelím a plechovou střešní krytinou. Původně 
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právovárečný měšťanský dům mázhausového typu má renesanční jádro z konce 15. století, 
přestavby byly provedeny dále v 16. a 18. století. Další úpravy byly provedeny po požáru 
v roce 1868. Celkové úpravy byly provedeny v 70. letech 20. století ve spojitosti s přestavbou 
objektu na klubové a společenské zařízení, kdy byl funkčně propojen se sousedním domem čp. 
11. Propojení zrušeno, nyní jsou oba objekty samostatné. 

Soulad prací na obnově exteriéru stavby s požadavky státní památkové péče – v souladu s ust. § 
14, odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších právních 
předpisů, bylo vydáno k provedení prací závazné stanovisko orgánu státní památkové péče. Dle 
vyjádření orgánů památkové péče mají zvolené postupy a materiály začlenit přirozeným 
způsobem objekt do běžného provozu Horního města a současně zachovat jeho historické a 
architektonické hodnoty, umožnit prezentaci stavebního díla a zachovat jeho vypovídací 
schopnosti. 

Náklady byly předloženy v celkové výši 774.693,05 Kč (vč. DPH).

Na základě výše uvedeného zhodnocení žádosti navrhl předseda komise poskytnutí dotace 
na pokrytí nákladů spojených s výměnou střešní krytiny a klempířských prvků ve výši 
50.000,- Kč.

O tomto svém návrhu nechal hlasovat.

Výsledek hlasování: Pro: 6 / Proti: 0 / Zdržel se: 0

Zhodnocení polohy, historické hodnoty stavby a soulad prací na obnově exteriéru výše 
uvedených staveb s požadavky státní památkové péče vychází z odborného vyjádření 
Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Olomouci, které tvoří zákonný 
podklad k žádostem o vydání závazného stanoviska dle příslušných ustanovení zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších právních předpisů.

Projednávání žádostí o poskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb 
na území města Přerova se zúčastnil k zodpovězení odborných dotazů i Ing Josef Březina,
pracovník Odboru STAV, oddělení ochrany životního prostředí a památkové péče.

Tento zápis a usnesení o návrhu výše jednotlivých dotací bude tvořit přílohu řádného zápisu 
z jednání Komise pro cestovní ruch a kulturu dne 9.6.2015. Současně bude tento zápis přílohou 
předlohy pro schůzi Rady města Přerova a jednání Zastupitelstva města Přerova.

Zapsala: Ing. Pavla Roubalíková, organizační pracovnice komise 

                 RNDr. Yvona Machalová, pověřená pracovnice Odboru stavebního úřadu a ŽP 

    Marta Jandová, předsedkyně komise


