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Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - zateplení bytového domu tř. 
gen. Janouška 3 v Přerově 

Statutární město Přerov, odbor koncepce a strategického rozvoje, oddělení koncepce a rozvoje 
města, obdrželo dne 24.10.2016 žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, kterou podal  
týkající se zateplení bytového domu tř. gen. Janouška 2595/3 v Přerově. 
 
Odbor koncepce a strategického rozvoje, oddělení koncepce a rozvoje města zatím žádné oficiální 
vyjádření k možnému zateplení bytového domu tř. gen. Janouška 2595/3 nevydalo. Dle §2 odst. 4 
zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, povinnost poskytovat informace se 
netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.  
 
Na dotazy uvedené ve Vaší žádosti odpovídáme následovně: 
 
Ad 1. 
Bytový dům na tř. gen. Janouška 3 se nachází v lokalitě s výskytem bytových domů, které můžeme 
zařadit mezi domy, u kterých se uplatnily slohové prvky tzv. socialistického realismu. Mezi ně patří 
např. profilované portály vstupů, šambrány kolem okenních otvorů, římsy, pásová bosáž atd. Tyto 
prvky jsou jakýmsi eklektismem, který je ovšem z dnešního pohledu velmi ceněný. Díky němu má 
tento typ domu svoji nezaměnitelnou tvář, ducha. Objekt bytového domu navíc bezprostředně 
navazuje na obdobné bytové domy a vytváří s nimi jednotný celek. Použití zateplovacího systému 
pomocí fasádního obkladu Novabrik je pro zachování původního výrazu domu naprosto nevhodný 
a to zvláště po té co některé ostatní domy byly již zatepleny pomocí jiných systému s konečnou 
povrchovou úpravou probarvené omítky.  
Zateplením těchto domů bez obnovy hodnotných prvků dochází ke znehodnocení celé stavby. 
Vzniká jakýsi holý tupý kvádr bez osobitého projevu. 
 
 
 
Ad.2 
V případě rekonstrukce a zateplení požadujeme z hlediska architektury výrazné  a nezaměnitelné 
prvky fasády zachovat. Barevné řešení zateplené omítky doporučujeme volit tak, aby byly 
připodobněny původnímu, tzn. použití zemitých teplých tónů. 
 
Náklady na poskytnutí těchto informací Vám nebudou účtovány. 



  
   
   
 
S pozdravem 
 
 
 
Otisk úředního razítka 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Gala  
vedoucí odboru 
  v. r.  

 

 

 

Za správnost vyhotovení: Ing. arch. Klára Koryčanová 
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