
Podnět z 8.zasedání Zastupitelstva města Přerova – Přemístění radnice –bod 6/8,7/8 

Rada města Přerova na své 22.schůzi konané dne 28.listopadu 2007 usnesením č. 

658/22/3/2007 schválila zabývat se záměrem umístění radnice na Horní náměstí. Tato 

myšlenka vzešla z usnesení Pracovní skupiny pro regeneraci a revitalizaci TGM. 

Tento záměr byl dále schválen i usnesením č. 233/11/6/2007 Zastupitelstva města Přerova na 

jeho 11.zasedání ,které se konalo dne 10.12.2007. 

Pro přesun radnice na Horní náměstí byly zvoleny tyto nemovitosti: 

Horní náměstí 9 ( Klub Tepla) 

Horní náměstí 10 (matrika) 

Horní náměstí 11 

Horní náměstí 12 

Nemovitosti Horní náměstí 11 a 12 patřily vlastníkovi Alimentare a.s. 

Rada města Přerova na své 23. schůzi dne 19. prosince 2007 schválila další postup prací při 

přípravě přemístění radnice na Horní náměstí v Přerově. Na základě tohoto usnesení nechal 

Odbor rozvoje vyhotovit u předmětných objektů (Horní náměstí 9, 10, 11 a 12), digitální 

zaměření,  stavebně historický průzkum, stavebně technický průzkum         a Studii využití 

objektů č.p. 9, 10 11, 12 na Horním náměstí pro potřeby MMPr, která navrhla provozní 

propojení stávajících 4 výše zmiňovaných, historických objektů na Horním náměstí v Přerově 

do jednoho funkčního komplexu.  

Řešeny byly nezbytné dispoziční úpravy stávajících vnitřních prostor za účelem využití  pro 

potřeby Magistrátu města Přerova, jmenovitě pro vedení města, kancelář primátora a oddělení 

matriky Odboru správního (cca 25 osob).  

 

Zastupitelstvo města Přerova na 16.zasedání usnesením č.399/16/6/2008 schválilo 

přemístění radnice na Horní náměstí v Přerově. 

 

Rada města Přerova na své 38.schůzi konané dne 20.8.2008 usnesením č.1499/38/4/2008 

schválila uzavření „Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace - Radnice na Horním 

náměstí v Přerově – stavební úpravy“ mezi statutárním městem Přerovem a zhotovitelem 

projekční kanceláří Printes Atelier, Mostní 11a, Přerov, IČO: 25391089. Předmětem smlouvy 

je projektová dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti v celkové ceně 

738 500,- Kč,   tj. 878 815,- Kč s 19 % DPH dle předložené cenové nabídky. 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že není možno naplnit usnesení č. 400/16/4/2008 - převod budov 

Horní náměstí 11, 12 v Přerově, což byla podmínka pro uskutečnění tohoto záměru, bylo 

nutné nechat studii „Využití objektů č.p. 9, 10, 11, 12 na Horním náměstí pro potřeby MMPr“ 

přepracovat zpracovatelem (Printes Atelier s.r.o.) a možnost umístění radnice (tzn. vedení 

města, kancelář primátora a oddělení matriky Odboru správního)  prověřit  pouze v objektech 

č.p. 9 (Klub Teplo) a č.p. 10 (matrika), které jsou v majetku města.  

Následně byl upraven i rozsah smlouvy o dílo na PD pouze na dva výše jmenované objekty. 

 

Vedení města Přerov uvažovalo o rozšíření ploch radnice o prostor objektu občanské 

vybavenosti č.p.1780, Žerotínovo náměstí 33 (bývalý klub Pegas). S majitelem objektu 

občanské vybavenosti č.p.1780, Žerotínovo náměstí 33 (bývalý klub Pegas)  proběhlo několik 

jednání ve věci prodeje či směny nemovitosti. Tyto jednání však nedopadly vzájemnou 

shodou. Přemístění radnice na Horní náměstí je možno zrealizovat pouze do objektů č.p.9,10 ( 

matrika a klub Teplo, a.s.). 



Během zpracování výše uvedené projektové dokumentace bylo upozorněno na některé 

stavebně technické nedostatky a závady a to zejména na objektu č.p.10, matriky. Jedná se o 

například o praskliny na fasádě a uvnitř objektu, netěsnící okna. Dvorní objekt, kam má být 

umístěna matrika je značně zavlhlý.V neposlední řadě je potřeba zmínit i nové nároky na 

dispozici, které jsou dané nejen novou organizační strukturou úřadu ,ale i nově zavedeného 

místa czech point. 

Pro umístění reprezentativních prostor města jako jsou kancelář primátora, zasedací místnost 

rady města atd. je nezbytné vytvořit důstojné a funkční prostředí. To však bude zajištěno jen 

za předpokladu celkové rekonstrukce všech tří objektů. 

Odbor koncepce a strategického rozvoje vypsal výzvu k podání nabídky na zpracování 

dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby, dle vnitřního předpisu č.9/2012 

vydaným Radou města Přerova: Zásady postupu při zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu a tvorby registru akcí.  

Byly osloveny čtyři projekční firmy, z nichž ani jedna nepodala nabídku se zdůvodněním, že 

jejich nabídková cena na projekční práce v požadovaném rozsahu přesahuje trojnásobně 

stanovený cenový limit. Tzn., že cena za projektové práce by se pohybovala v rozmezí od 1,5 

mil. Kč bez DPH. 

 

Rozpracovaná projektová dokumentace by sloužila jako podklad pro zadání a vypracování 

projektové dokumentace nové. Pro tyto účely by mohly sloužit i další vypracované podklady 

jako je např. statický posudek, geologický posudek a vlhkostní průzkum. 

Dle odborného odhadu nákladů si  komplexní rekonstrukce objektů vyžádá investici ve výši 

cca 60,0 mil. Kč. 

Na jednání Hlavní inventarizační komise byla diskutována problematika vyřazení 

dokumentace související s akcí  přemístění radnice na Horní náměstí. Hlavní inventarizační 

komise doporučila nevyřazovat dokumentaci, ale předložit materiál k rozhodnutí   orgánům 

města. 
Do této chvíle bylo vynaloženo na zpracování dokumentace ( studie, dokumentace pro stavební 

povolení statický posudek  atd.) celkem 924 485,49 Kč. 

 

Radě města Přerova byl tento materiál předložen k projednání ve dvou variantách: 

VARIANTA I 

schvaluje pokračovat v záměru přestěhování radnice na Horní náměstí a ukládá Odboru 

řízení projektů a investic zajistit projektovou dokumentaci na celkovou rekonstrukci 

dotčených objektů za předpokladu finančního krytí 

 

VARIANTA II 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova nepokračovat v záměru přestěhování a zrušit 

usnesení č. č.399/16/6/2008, kterým schválilo přemístění radnice na Horní náměstí v Přerově 

 

 

Rada města Přerova na své 22. schůzi konané dne 21.7.2015 usnesením č. 593/22/5/2015 

podala návrh Zastupitelstvu města Přerova nepokračovat v záměru přestěhování a 

zrušit usnesení č. 399/16/6/2008, kterým schválilo přemístění radnice na Horní náměstí. 

 

Zpracoval: Gala,Koryčanová 


