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ÚVOD 
 
Dotazník na téma Využití bývalého hotelu Strojař měli Přerovští rádcové možnost vyplnit od 5. října 
do 11. listopadu 2016. Dotazník byl registrovaným rádcům k dispozici on-line na stránkách 
www.prerov.eu. V klasické „papírové“ podobě byly dotazníky občanům z řad široké veřejnosti 
k dispozici také v Městském informačním centru. V období, kdy probíhalo dotazníkové šetření, bylo 
do projektu zapojeno 200 registrovaných rádců. Možnosti vyplnit tento dotazník využilo 88 z nich. 
Klasický dotazník, který byl k dispozici v Městském informačním centru, vyplnilo 11 neregistrovaných 
rádců. Celkem bylo zpracováno 99 dotazníků. 
 
Přerovští rádcové tentokrát odpovídali na sedm otázek, které se týkaly možného budoucího využití 
hotelu Strojař, jako komunitního domu pro seniory. Stejné otázky byly položeny také návštěvníkům 
Senior Symposia, které se konalo 4. října 2016 v Městském domě. Výsledky tohoto dotazníkového 
šetření mají samostatné vyhodnocení. 
 
U první otázky měli rádcové říci, jaké by bylo podle nich ideální využití bývalého hotelu Strojař. 
Odpovědi nebyly předem naformulovány a každý rádce mohl uvést libovolné množství návrhů. 
Převládal názor, že Strojař by měl sloužit k bydlení, přičemž 48,5 % rádců uvedlo některý z typů 
bydlení pro seniory. Několik rádců 19,2 % vyslovilo názor, že by bylo dobré Strojař přebudovat na 
magistrát, tak aby všechny odbory sídlily „pod jednou střechou“. Pro demolici Strojaře se vyslovilo 
7,1 % rádců. 
 
Další otázky už byly cíleny na možnost přebudování bývalého hotelu na komunitní bydlení pro 
seniory. Rádci odpovídali, zda by měli zájem o bydlení v přebudovaném hotelu Strojař, kolik by byli 
ochotni za ubytování platit, o jak velké ubytování by měli zájem atd. V odpovědích rádců hrál velkou 
roli jejich věk a fakt, že mnozí v současné době na bydlení v důchodovém věku nepomýšlejí. 49,5 % 
z nich spadá do věkové kategorie pod 50 let.  
 
Za dotazníkem byl rádcům opět vymezen prostor pro další sdělení, který mnozí využili k tomu, aby 
doplnili své odpovědi z dotazníku. Někteří se vyjadřovali k údržbě veřejného prostoru, dopravě atd. 
V průběhu dotazníkového šetření se někteří občané rozhodli svůj názor, týkající se využití bývalého 
hotelu Strojař, sdělit mimo dotazník e-mailem. Tyto e-maily jsou zařazeny do poslední kapitoly 
tohoto vyhodnocení. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.prerov.eu/
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ROZDĚLENÍ RÁDCŮ 
 
ROZDĚLENÍ RÁDCŮ PODLE POHLAVÍ 

POHLAVÍ POČET % 

Muž 54 54,5 % 

Žena 45 45,5 % 
Celkem 99 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Muž; 54,50%

Žena; 45,50%

Muž Žena



4 
 

ROZDĚLENÍ RÁDCŮ PODLE VĚKU 
VĚK POČET % 

Do 20 let 0 0 % 

21 - 30 11 11,1 % 

31 - 40 21 21,2 % 

41 - 50 17 17,2 % 

51 - 60 18 18,2 % 

61 -70 22 22,2 % 

71 a více 9 9,1 % 

Neuvedeno 1 1 % 
Celkem 99 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do 20 let; 0%

21 - 30; 11,10%

31 - 40; 21,20%

41 - 50; 17,20%51 - 60; 18,20%

61 -70; 22,20%

71 a více; 
9,10%

Neuvedeno; 1%
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ROZDĚLENÍ RÁDCŮ PODLE BYDLIŠTĚ 
BYDLIŠTĚ POČET % 

Přerov 82 82,8 % 

Předmostí 7 

14 14,1 % 

Vinary 2 

Lýsky 1 

Henčlov 1 

Čekyně 1 

Dluhonice 1 

Místní část (neupřesněno) 1 

Nebydlím v Přerově 2 2 % 

Neuvedeno 1 1 % 
Celkem 99 99,9 % (0,1 % odchylka) 

 

 

 

 

 

 

 

Přerov; 82,80%

Místí část Přerova; 
14,10%

Nebydlím v 
Přerově; 2%

Neuvedeno; 1%

Přerov Místí část Přerova Nebydlím v Přerově Neuvedeno
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ROZDĚLENÉ RÁDCŮ PODLE TYPU BYDLENÍ 
TYP BYDLENÍ POČET % 

Vlastní byt 47 47,5 % 

Vlastní rodinný dům 15 15,2 % 

Družstevní byt 23 23,2 % 

Nájemní bydlení 12 12,1 % 

Podnájem 2 2 % 

Ubytovna 0 0 % 

Dům s pečovatelskou službou 0 0 % 

Jiné 0 0% 
Celkem 99 100 % 

 

 

 

Vlastní byt; 47,50%

Vlastní rodinný 
dům; 15,20%

Družstevní byt; 
23,20%

Nájemní bydlení; 
12,10%

Podnájem; 2%

Ubytovna; 0%
Dům 

s pečovatelskou 
službou; 0%

Jiné; 0%

Vlastní byt Vlastní rodinný dům

Družstevní byt Nájemní bydlení

Podnájem Ubytovna

Dům s pečovatelskou službou Jiné



7 
 

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU 

 
1. Jaké by bylo podle vás nejvhodnější využití bývalého hotelu Strojař? 

U této otázky nebyly odpovědi předem naformulované. Každý respondent mohl uvést 

jakoukoliv odpověď nebo i více odpovědí, pokud jej napadlo více možností, jak by se dala 

budova bývalého hotelu Strojař využít.  

Počet procent je vypočítán z celkového počtu hlasů, které odpověď mohla získat (100 % = 99 

hlasů). 

 

ODPOVĚĎ POČET % 

Sídlo magistrátu  
(„vše pod jednou střechou“) 

19 19,2 % 

Byty (obecně) 13 13,1 % 

Byty pro sociálně slabé 1 1 % 

Domov důchodců 16 16,2 % 

Bydlení pro seniory 12 12,1 % 

Komunitní dům pro seniory 12 12,1 % 

Dům s pečovatelskou službou 8 8,1 % 

Startovací bydlení pro mladé 10 10,1 % 

Malometrážní byty pro mladé 7 7,1 % 

Ubytování pro studenty 2 2 % 

Ubytování pro sportovce 1 1 % 

Dům pro matky s dětmi 4 4 % 

Hotel 1 1 % 

Restaurace 1 1 % 

Knihovna 1 1 % 

Ubytování pro dělníky pracující 
na stavbě dálnice 

1 1 % 

Hospic 1 1 % 

Demolice 7 7,1 % 
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7,10%
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Demolice

Hospic

Ubytování pro dělníky pracující na stavbě
dálnice

Knihovna

Restaurace

Hotel

Dům pro matky s dětmi

Ubytování pro sportovce

Ubytování pro studenty

Malometrážní byty pro mladé

Startovací bydlení pro mladé

Dům s pečovatelskou službou

Komunitní dům pro seniory

Bydlení pro seniory

Domov důchodců

Byty pro sociálně slabé

Byty (obecně)

Sídlo magistrátu
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2. V případě, že by byl hotel Strojař přestavěn na komunitní dům pro 

seniory (pozn. dům pro aktivní seniory), měl/a byste zájem o bydlení v 

něm? 
U této otázky měli respondenti na výběr z předem naformulovaných odpovědí. 

 

ODPOVĚĎ POČET % 

Ano 19 19,2 % 

Uvažoval/a bych o tom 43 43,4 % 

Ne 31 31,3 % 

Zájem o bydlení v komunitním domě pro 
seniory bych měl/a, ale ne ve Strojaři 

4 4 % 

Neuvedeno 2 2 % 
Celkem 99 99,9 % (0,1 % odchylka) 

 

 

 

Ano; 19,20%

Uvažoval/a bych o 
tom; 43,40%

Ne; 31,30%

Zájem o bydlení 
v komunitním 

domě pro seniory 
bych měl/a, ale ne 

ve Strojaři; 4%

Neuvedeno; 2%

Ano

Uvažoval/a bych o tom

Ne

Zájem o bydlení v komunitním domě pro seniory bych měl/a, ale ne ve Strojaři

Neuvedeno
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Prostor pro jinou odpověď: 

V prostoru pro jinou odpověď či radu se projevilo věkové složení rádců. Často zde své 

záporné odpovědi doplňovali informací, že vzhledem ke svému věku na bydlení v komunitním 

domě vůbec nepomýšlí. 

„Vzhledem k mému věku mě tato otázka aktuálně netrápí a myslím, že snad ani v budoucnu 

trápit nebude.“ 

„Ve třiceti ještě neuvažuji o bydlení pro seniory.“ 

„Nejsem v důchodovém věku.“ 

„Nejsem senior a dlouho ještě nebudu.“ 

Jiní zde doplnili, že ačkoliv zatím nejsou v seniorském věku, jeví se jim přebudování hotelu 

Strojař na bydlení, či komunitní dům pro seniory, jako dobrý nápad. A do budoucna si dokáží 

představit, že by v něm bydleli nebo, že by se zde nastěhovali jejich stárnoucí rodiče. 

„Vzhledem k mému věku (26) o tomto zatím neuvažuji, ale dovedu si představit, že by starší 

spoluobčané mohli mít o tuto možnost zájem.“ 

„Zatím na to nemám věk, ale do budoucna určitě. Rodiče by měli zájem, co nejdříve.“ 

„Jsem ve středním věku, a proto je pro mě tato otázka zatím neaktuální. Rodiče už bohužel 

nemám. Pokud bych byla v situaci, kdy by třeba moji rodiče měli zájem o takový pobytový typ, 

pak bych jej určitě využila. Líbí se mi právě aktivní seniorský život v seniorské komunitě.“ 

„Ano, i když tedy ještě zdaleka nejsem v důchodovém věku, ale do budoucnosti si bydlení v 

takovém domě dovedu představit.“ 

„Byla by to pro mne asi nejvhodnější forma bydlení, pokud už bych z nějakého důvodu 

nemohla bydlet ve vlastním bytě.“ 

Dva rádci zde okomentovali umístění hotelu. 

„Jako seniorovi by mi vadila rušná a hlučná silnice na Velké Dlážce, rušné a exponované okolí 

s nemožností klidného odpočinku venku, v nejbližším okolí budovy. Jako senior bych asi 

preferoval klidnější, tišší lokalitu někde na okraji města s parčíkem - zahradou okolo.“ 

„Ano, výborné umístění v centru města se skvělou dopravní dostupností a blízkosti centra i 

oddechové části města.“ 

Jeden z rádců doplnil svou kladnou odpověď komentářem, že čekací doba na pečovatelský 

dům atd. je příliš dlouhá a další dům určený seniorům by uvítal. 

„Čekací doba pro domov důchodců je otřesná… přitom sen každého důchodce, kdo zůstane na 

stáří sám, by rád žil v kolektivu seniorů... mnohem více domovů pro seniory je a bude co 

nejdříve potřebná!!! 
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A jeden rádce zde namítnul, že by neměla být namířena pozornost pouze na seniory a 

nemělo by se zapomínat ani na matky s dětmi v  nouzi. 

„Myslím si, že v tomhle městě jsou i jiní lidé, kteří potřebují pomoc. Poslední dobou se vše dělá 

jen pro seniory, ale kde jsou maminky s dětmi?  Azylový dům a sociální byty, které v Přerově 

jsou to je ostuda města… tam bych nedala ani bezdomovce natož matky s dětma!!!“ 
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3. Měl/a byste zájem o bydlení v  komunitním domě pro seniory v objektu 

bývalého hotelu Strojař i při zachování velké kapacity bytů (např. 150 

bytů pro seniory)? 
U této otázky měli respondenti na výběr z předem naformulovaných odpovědí. 

 

ODPOVĚĎ POČET % 

Ano 24 24,2 % 

Uvažoval/a bych o tom 32 32,3 % 

Jen v případě, že by byla ubytovací 
kapacita snížena 

7 7,1 % 

Zájem o bydlení v komunitním 
domě pro seniory bych měl/a, ale 
ne ve Strojaři 

4 4 % 

Ne, o ubytování v komunitním 
domě nemám zájem 

31 31,3 % 

Neuvedeno 1 1 % 
Celkem 99 99,9 % (0,1 % odchylka) 

 

 

 

Ano; 24,20%

Uvažoval/a bych o 
tom; 32,30%

Jen v případě, že 
by byla ubytovací 
kapacita snížena; 

7,10%

Zájem o bydlení 
v komunitním 

domě pro seniory 
bych měl/a, ale ne 

ve Strojaři; 4%

Ne, o ubytování 
v komunitním 
domě nemám 
zájem; 31,30%

Neuvedeno; 1%

Ano

Uvažoval/a bych o tom

Jen v případě, že by byla ubytovací kapacita snížena

Zájem o bydlení v komunitním domě pro seniory bych měl/a, ale ne ve Strojaři

Ne, o ubytování v komunitním domě nemám zájem

Neuvedeno
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Prostor pro jinou odpověď: 

Rádcové zde v několika případech doplnili svou odpověď v tom smyslu, že velikost bytů by 

měla být různá. 

„Nedokážu to objektivně posoudit, nevím, jak velké byty jsou vhodné pro bydlení seniorů, 

nicméně určitě by byly dobré aspoň dva velikostní typy bytů, ale rozhodně ne minibyty, 

kterých je v totalitních panelácích dosud hodně.“ 

„Možná by některé byty mohly být větší a některé menší, ale nevím, jak by to bylo stavebně 

možné.“ 

„V případě, že dojde k realizaci takového domu, je třeba pamatovat většími byty pro 

manželské páry.“ 
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4. Pokud byste měl/a zájem o bydlení v komunitním domě pro seniory,  

o jak velký byt byste měl/a zájem? 
U této otázky měli respondenti na výběr z předem naformulovaných odpovědí. 

 

ODPOVĚĎ POČET % 

1+kk (do 30 m2) 8 8,1 % 

1+1 (31 - 45 m2) 39 39,4 % 

Větší než 1+1* 16 16,2 % 

Nemám zájem bydlet 
v komunitním domě 

32 32,3 % 

Neuvedeno 4 4 % 
Celkem 99           100 % 

 

*Větší než 1+1… 

ODPOVĚĎ POČET % 

Neuveden přesný rozměr 1 6,3 % 

2+1 2 12,5 % 

2+kk cca 40-45m2 1 6,3 % 

3+1 1 6,3 % 

48 m2 2 12,5 % 

45-52 m2 1 6,3 % 

50 m2 2 12,5 % 

55 m2 2 12,5 % 

50-60 m2 1 6,3 % 

60 m2 3 18,8 % 
Celkem 16 100,3 % (0,3 % odchylka) 

 

 

1+kk (do 30 m2); 
8,10%

1+1 (31 - 45 m2); 
39,40%

Větší než 1+1*; 
16,20%

Nemám zájem 
bydlet 

v komunitním 
domě; 32,30%

Neuvedeno; 4%

1+kk (do 30 m2) 1+1 (31 - 45 m2)

Větší než 1+1* Nemám zájem bydlet v komunitním domě

Neuvedeno



15 
 

Prostor pro jinou odpověď: 

 

„Záleží na tom, zda by v bytě bydlel jeden člověk nebo dva.“ 

„1 plus 1 (31 - 45 m2) - pokud bych byl už sám, ale mohly by tam být i 2+1 pro páry.“ 

„1 plus 1 s vlastním (i malým) sociálním zařízením je pro samostatného i 2 osoby naprosto 

vyhovující.“ 

„Momentálně mám byt 1+1 /45m2/... a bohatě mi stačí.“ 

„Určitě preferuji byt se samostatnou malou kuchyňkou, malou ložnicí, společenským pokojem, 

předsíňkou a koupelnou s WC. Není dobré mít postel v obýváku, je vhodné tyto oddělit.“ 

„Podle mě by bylo ideální 2kk popř. 2+1 - obyvák a ložnice ať mají lidé trochu soukromí, když 

přijde návštěva…“ 

„30 m2...  pro jednu osobu - 45 m2…  pro manžele, či dvě osoby - 60+ m2... pro mladé začínající 

rodiny a majetnější či mezinárodní klientelu.“ 

„Ten průzkum se musí udělat ještě před zahájením prací na projektu, to co žádáte v Anketě 

Rádce je nedostatečné.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

5. Jaké měsíční nájemné (nájemné bez záloh na energie) byste byl/a 

ochotna hradit? 
U této otázky měli respondenti na výběr z předem naformulovaných odpovědí. 

 

ODPOVĚĎ POČET % 

Do 2.000 Kč 10 10,1 % 

Do 2.500 Kč 18 18,2 % 

Do 3.000 Kč 22 22,2 % 

Do 4.000 Kč 10 10,1 % 

Vyšší 3 3 % 

Žádné 10 10,1 % 

Neuvedeno 26 26,3 % 
Celkem 99 100 % 

  

 

 

 

Do 2.000 Kč; 
10,10%

Do 2.500 Kč; 
18,20%

Do 3.000 Kč; 
22,20%Do 4.000 Kč; 

10,10%

Vyšší; 3%

Žádné; 10,10%

Neuvedeno; 
26,30%

Do 2.000 Kč Do 2.500 Kč Do 3.000 Kč Do 4.000 Kč Vyšší Žádné Neuvedeno
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Prostor pro jinou odpověď: 

„Vhodnou výši nájmu nedovedu přesně posoudit. Asi by záležela na velikosti bytu a snad i 

počtu osob.“ 

„Záleží na velikosti a vybavení bytu - bez těchto informací nelze stanovit max. výši nájmu.“ 

„Nyní platím 3 450,- Kč a s energiemi mi to udělá 50 % částky starobního důchodu.“ 

„30 m2... 2 000 Kč  -  45 m2... 3 000Kč  -  60+ m2... 5 000 Kč“ 

„Po definitivním rozhodnutí o realizaci musí být dáno všeobecně na vědomí, že zájemci budou 

skládat nějaký finanční obnos, který bude přispívat na výstavbu. Výše nájemného bude třeba 

si zjistit v ČR u podobných již existujících domů. Konečná suma vyplyne podle rozsahu 

nabízených služeb. stejných akcí.“ 
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6. Měl by komunitní dům být pouze pro seniory nebo by vám nevadilo 

smíšené bydlení (rodiny s dětmi, zdravotně postižení, mladí lidé)? 
U této otázky měli respondenti na výběr z předem naformulovaných odpovědí. 

 

ODPOVĚĎ POČET % 

Jen pro seniory 23 23,2 % 

Smíšené bydlení 40 40,4 % 

Je mi to lhostejné 10 10,1 % 

Neuvedeno 26 26,3 % 
Celkem 99 100 % 

 

 

  
 

Prostor pro jinou odpověď: 

Někteří rádcové zde pochválili možnost smíšeného bydlení, které by mohlo být přínosem pro 

všechny generace. 

„Smíšené bydlení má mnoho výhod… komunikace mezi rozdílnými generacemi by byla 

prospěšná pro obě strany... jak seniory, tak mladé, začínající rodiny.“ 

„Pokud by bylo smíšené bydlení vedené citlivě, mohlo by být přínosem pro všechny.“ 

 

Jen pro seniory; 
23,20%

Smíšené bydlení; 
40,40%

Je mi to lhostejné; 
10,10%

Neuvedeno; 
26,30%

Jen pro seniory Smíšené bydlení Je mi to lhostejné Neuvedeno
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Jeden z rádců zde upozornil také na možná úskalí smíšeného bydlení generací s tím, že by 

bylo vhodné oddělit věkové generace po patrech. 

„Pokud smíšené, tak rozdělit po patrech a patra zamykat (klíče jen pro bydlící v tom patře).“ 

Někteří rádcové vyjádřili obavu, aby se hotel strojař nestal ubytováním pro nepřizpůsobivé 

občany, kteří by seniorům ztrpčovali život. 

 „Smíšené“ pod podmínkou, že tam nebudou ubytovaní nepřizpůsobiví lidé!“ 

„Ale ne sociálně slabé.“ 

„Hlavně ubytovat jen kultivované spořádané lidi s pravidelnou platební a lidskou morálkou.“ 

„Např. přechodné bydlení pro dětí opouštějící dětský domov, které pracují nebo studují (ne ty, 

co žijí z dávek!!!)“ 

„Pokud by byl celý projekt realizován, tak by město mělo být garantem, že se sice jedná o 

obdobu sociálního bydlení, nicméně by se z toho nestaly ubytovny pro ty, co chtějí jen ušetřit. 

„Určitě by ale nemělo jít jen o úzkou skupinu obyvatel, která by tuto možnost mohla využít. 

Dokážu si představit, že matka-samoživitelka by podobnou příležitost k bydlení také uvítala.“ 

„Riziko jsou romští občané, kteří jsou zcela nepřizpůsobiví a seniorům by jen ztrpčovali život.  

Ideální by bylo soužití se zdravotně postiženými občany, i tady však pozor na romské 

„postižené“.“ 

„Pod podmínkou, že tam nebudou ubytovaní nepřizpůsobiví lidé!“ 

Jeden rádce ze starší generace zde přispěl také vzpomínkou na to, jak vypadalo bydlení ve 

Strojaři v minulosti. 

„Jsem starý pamětník Strojaře, protože jsem pracoval 42 roků v PSP a často jsem tam 

docházel na jednání s našimi zákazníky, které jsme tam měli ubytované. Asi 2 podlaží byla 

vymezena jako startovací byty pro mladé, ale Hotel nebyl k těmto účelům postaven, takže 

kočárky na chodbách byly překážkou pro uklízečky atd. Dále bylo i od hostů spousty stížností 

na přílišný hluk od mladých po celém Hotelu.“ 
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7. Uvítal/a byste v prostorách komunitního domu nějaké služby?  
U této otázky měli rádcové možnost říci, zda mají zájem o to, aby v komunitním domě byly 

k dispozici služby. Jedenáct z 99 rádců odpovědělo, že o služby v komunitním domě nemají 

zájem, což činí 11,1 % ze všech rádců, kteří se účastnili tohoto dotazníkového šetření. 

Zájem o služby zde vyslovili také ti, kteří sice zájem o ubytování v komunitním domě nemají, 

ale přivítali by, kdyby služeb, jako je například lékař, knihovna, klub pro seniory atd. mohli 

využívat, i když by zde nebyli ubytováni. 

 

U této odpovědi mohli respondenti vybrat více odpovědí. Počet procent u každé odpovědi je 

proto vypočten z celkového počtu hlasů, které odpověď mohla získat (100 % = 88 hlasů). 

 

ODPOVĚĎ POČET % 

Lékař 54 61,4 % 

Rehabilitace 44 50 % 

Jídelna pro seniory 61 69,3 % 

Kavárna, cukrárna 44 50 % 

Kadeřnictví 41 46,6 % 

Manikúra 25 28,4 % 

Pedikúra 35 39,7 % 

Tělocvična 38 43,2 % 

Knihovna 50 56,8 % 

Prádelna, mandlovna  
(žehlírna), sušárna 

56 63,6 % 

Klub s organizovanými 
volnočasovými a vzdělávacími 
aktivitami pro seniory 

54 61,4 % 

Něco jiného* viz níže  

 

 

61,40%

63,60%

56,80%

43,20%

39,70%

28,40%

46,60%

50%

69,30%

50%

61,40%

Klub s organizovanými volnočasovými a…

Prádelna, mandlovna (žehlírna), sušárna

Knihovna

Tělocvična

Pedikúra

Manikúra

Kadeřnictví

Kavárna, cukrárna

Jídelna pro seniory

Rehabilitace

Lékař
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*Pokud rádcům ve výčtu předem naformulovaných odpovědí nějaká služba chyběla, mohli 

ji doplnit, čehož však využívali jen v několika případech. 

Dva rádci uvedli, že by v komunitním domě uvítali lékárnu, 2 restauraci, 2 hernu pro děti a 2 

obchod s potravinami. Další návrhy zazněly pouze jednou: donáška jídla, dovoz nákupů, 

služba správce, zubař, pošta, drogerie, konferenční místnost, trafika, hlídač, parkoviště. 

 
Prostor pro jinou odpověď: 

 
„Mám příbuznou v Praze a její /nyní už zemřelá/ matka tyto služby v takovém pečovatelském, 
domě měla a byla velice spokojená, dříve byla v družstevním bytě 1+1 a žádnou výhodu 
neměla a byla izolovaná od světa. Tady v tomto zařízení pookřála a do bytu 1+1 se už vracet 
nechtěla. Byla více mezi lidmi. Ale už si vzala jen garsonku, jelikož se jí zhoršovalo zdraví.“ 
 
„Na služby budoucí důchodci nebudou mít finanční prostředky - ti co je budou mít, nebudou 
bydlet v takové hrůze, jako je panelák.“ 
 
„Do vrchního patra bych dal restauraci s terasou - kvalitní výhled na Bečvu a okolí ALE  
rozhodně by se v hotelu, kde mají bydlet senioři nebo rodiny, neměl nacházet zábavní podnik 
(diskotéka, hospoda) s nočním hlučným provozem.“ 
 
„Jídelna pro seniory by mohla být v rámci znovu otevřené restaurace. Ostatní služby by klidně 
mohly být, ale lidé by si za nimi chodili i jinam.“ 
 
„Pro lékaře (obvodního) by bylo dobré mu poskytnout prostory s čekárnou, aby poskytoval 
služby nejen seniorům, ale i okolní klientele. Restaurace je postavena a dokonce spojena 
chodbou s Hotelem, takže jen jí začlenit do souboru služeb. Za budovou vybudovat parkoviště 
pro návštěvy seniorů a zaměstnanců Hotelu.“ 
 
„24/7 recepce + služba zdravotní sestry - přístup do bazénu v plánovaných časech - malé 
dodávkové auto pro případ rozvozu senioru pro léky, nákupy, atd.“ 
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DALŠÍ SDĚLENÍ RÁDCŮ 

 

K TÉMATU DOTAZNÍKU 
 
„Tento dotazník tlačí Rádce jen se vyjadřovat ke komunitnímu bydlení. Racionální dotazník s více 

možnostmi využití zde chybí!“ 

„Špatně vymyšlenej dotazník. Pojednává jenom o jednom využití Strojaře. Asi už se rozhodlo, k jakému 

účelu bude využit.“ 

„Co to je za dotazník, když už někdo rozhodl o jakémsi komunitním domě a alibisticky chcete doložit, 

že rádci souhlasí.“ 

„Dotazník je naprosto zbytečný. Uvažuje pouze s variantou jakéhosi komunitního domu. Já si myslím, 

že by se měl Strojař přebudovat na moderní bytovku s patřičným parkovištěm. Bohužel, tento 

dotazník je zavádějící a nikdo se z něj nedozví, jestli by lidé raději nechtěli ve Strojaři něco jiného.“ 

„Vhodných využití by bylo jistě více. Ale aby se obyvatelé města ze Strojaře dočkali nějakého užitku, 

musí být zrekonstruován. A aby mohl být zrekonstruován, musí být k dispozici peníze, kterých nemá 

město nazbyt. Takže záměr využití by měl být podřízen dotačnímu titulu, který je schopno město na 

rekonstrukci zajistit (získat). V každém případu je třeba rozšířit plochy v okolí domu o všechny 

pozemky, které budou k dispozici a v místě vedle Strojaře nepřipustit již žádnou výstavbu. Jinak bude 

okolí Strojaře prostorově velice stísněné a nevyhovující.“ 

„Rád bych poskytl při řešení návrhu (i projektů) svoje celoživotní zkušenosti s výstavbou a řešením 

celých investičních celků, které finančně značně převyšovaly tuto chystanou investici.“ (Radce143) 

„Hlavně žádnou ubytovnu nebo lazaret ala“ černý“ Mirga.“ 

„Jen prosím nebudujte ze Strojaře sídlo magistrátu. Čas panelových staveb je sečten vzhledem k 

technologii, po architektonické stránce absolutně nevyhovující. Takové budovy se budují na staletí a 

zadávají se významným architektům!“ 

„Bydlení ve Strojaři asi nebude nejvhodnější z důvodu velkého hluku z dopravy. Asi by bylo lepší pro 

radnici, bylo by to všechno přehledné pohromadě.“ 

„Zamyslete se nad urbanizačními výhodami polohy Strojaře ve vztahu k Magistrátu města Přerova.“ 

„Je třeba, aby každý člověk přemýšlel o stáří, i když se ho zrovna aktuálně netýká. Nelze se spoléhat 

na to, že se o nás děti postarají, nikdo neví, kam se v budoucnu odstěhují, kde najdou práci. Je potřeba 

aby s tím člověk dopředu počítal a měl připravenou variantu na stáří, kdy se sám o sebe nebude moci 

už plně postarat. Pokud se pak postarají děti, je to jen bonus navíc. Proto souhlasím s veškerými 

formami bydlení pro seniory, domovy důchodců a pečovatelskými domy.“ 

„V případě po čase přišedší nemohoucnosti nájemce by tento musel mít nárok na přemístění do 

zařízení odpovídající jeho stavu.“ 
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„Bývalý hotel Strojař má pro tento účel (komunitní dům pro seniory) velmi dobré umístění. Je odtud 

všude blízko. Do centra, k autobusu, který jede na vlakové i autobusové nádraží, určitě by se dalo 

udělat i větší parkoviště, jak pro obyvatele, tak krátkodobé parkování pro vyzvedávání starších 

rodinných příslušníků s jejich dětmi, nebo taxíky. Co je velmi důležité, to jsou výtahy. A pak blízkost a 

dostupnost pěšky do přerovské sokolovny a na bazén a do sauny. To je úplně unikátní. Také se lidé 

dostanou bez problémů na procházku kolem řeky Bečvy i do Michalova.“ 

„Myslím, že je třeba více myslet na mladé lidi, rodiny s dětmi apod.“ 

„Pokud by tam byly různé kulturní akce nebo programy... cvičení apod., tak bych měla zájem tam 

chodit i jako cizí návštěvník. (cenově dostupné)“ 

„Strojař stál 40,5 milionu, a strach o možnost vzniku ubytovny. Nyní uvažujeme o prodeji Chemiku 2 - 

má toto smysl? Nemá. Je potřeba pokračovat v nastaveném trendu - staré budovy kupovat a bourat - 

investice do rekonstrukcí jsou ze zkušenosti špatné, a raději budeme mít parkoviště a zeleň, než staré 

barabizny. Nedej bože plné nepřizpůsobivých. U strojaře zvažme ubytování pro seniory - což by v 

budoucnu lákalo, kvůli nízké obsazenosti - k ubytovně, ale všechny staré budovy likvidovat. Bez 

slitování.“ 

„Zatímco všechna města se neustále přetahují o smradlavé průmyslové zóny, mým snem - cilem je 

vybudovat Přerov jako město důchodců.  ...město čisté, klidné  ...město bez kriminality  ...město s 

rozvinutým průmyslem v oblasti služeb/ servisu/ lékařství/ atd  ...město, které by tímto svým statusem 

přilákalo také zahraniční seniory ...kvetoucí město parku, krásné řeky Bečvy, sportovního a kulturního 

vyžití  ...město pěších zón v centru města  ...atd ...atd.“ 

 

SOCIÁLNÍ TÉMATIKA 

„Prosím o řešení situace s nepřizpůsobivými, tak jako to řešil pan Čunek ve Vsetíně. Prosím pozvěte ho 

do města. Lidi, kteří v Přerově nemají kořeny, tu nemají co dělat. Nemohou se sem stahovat cizáci z 

celé ČR i Slovenska. Nemáme vůči nim žádné povinnosti. Ubytovací kapacity, ve kterých jsou, 

postupně vykupovat od spekulantů a bourat. Každý dům, kde toto hrozí, předem vykoupit. Nahnat ty 

lidi povinně do práce, jejich děcka do škol. V Přerově existují pracovní agentury, které sváží dělníky za 

prací i třeba do Olomouce. Sraz mívají v Kojetínské ulici, po práci ty lidi zase přivezou. Ty agentury si 

stěžují, že není moc zájem. Nahnat tam povinně lidi, kteří nepracují. Posvítit si na posudkové komise, 

které v Přerově přidělují invalidní důchod. Sám jsem viděl zdravého mladého kluka na úřadě, který se 

úřednice ptal, kolik peněz má doplatit na sociálním, aby mu už invalidní důchod mohl začít chodit. Je 

toto normální? Posudkoví lékaři v Přerově jsou vyhlášeni tím, že invaliditu rozdávají určitým skupinám 

už od pohledu! Je třeba s tím něco dělat. Přerov nemá vůči nikomu takovému žádné povinnosti. Ať se 

o sociální případy starají jinde, ve velkých městech, tam kde je možno najít práci, kde je šance je 

začlenit. Né tady v Přerově. Sem tito lidi nepatří, tady ani člověk, který chce pracovat, často práci 

nenajde! Dále průmyslová zóna - bylo velikou chybou zachovat letiště. Jak se vyjádřil člen ČSSD, 

plánují sem přesunout uprchlíky, v případě že uprchlická krize se ČR začne nějak více týkat. Ten článek 

je na webu. Dále hrozí, že zde vybudují základnu NATO a staneme se tak terčem ruských raket. Nic z 

toho není pro město dobré. Letiště je mrtvé, létá se mnohem méně. Kolem nás je v blízkosti letiště 

Brno, Ostrava, další není potřeba. Armáda dobrovolně odešla, proto město mělo přestat poslouchat 
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sliby vládních lhářů a zařídit se podle sebe = letiště ne, ale obří průmyslová zóna ano. Bylo by na čase. 

Děkuji.“ 

 

DOPRAVA 

„Uvítal bych zhuštění autobusové dopravy o sobotách, nedělích a státních svátcích. Myslím si, že dvě 

městské autobusové linky v hodinových intervalech a na nenavazující vlakové spoje je na 

padesátitisícové město dost málo.“ 

„Jsem cyklista, vadí mi popraskaný asfalt na cyklostezce/až díry/na Třídě 17. listopadu. Jezdím i večer 

a hrozí zničení kola nebo uraz. Je to cyklostezka na straně „malého“ Tesca (za ním směrem k velkému 

kruháči). Děkuji.“ 

„Zajímalo by mně, na které podněty již bylo reagováno a jak?  Ze strany Radnice a zastupitelů.  

Radnice by mohla a měla zajistit dodržování stanovené rychlosti na všech komunikacích s omezenou 

rychlostí ve městě! A to nejenom v době měření.“ 

„Měla bych dvě věci:  1) Kdy Město konečně opraví zcela zdevastovanou komunikaci pro chodce na tř. 

17. listopadu? Je to ostuda, že hlavní tepna, vedoucí napříč městem a spojující dvě jeho části je v tak 

dezolátním stavu. Je sice pěkné, že zde město udělalo cyklostezku, ale chodník je plný výmolů a 

prasklin, takže je pro cyklisty naprosto nevyhovující. Není zde ani 1m2 bez prasklin nebo nerovností. Je 

krásné, že máme cyklostezku kolem Laguny za miliony, ale komunikace ve středu města je ostuda na 

kvadrát!! Nehledě na to, že po tř. 17. listopadu určitě chodí mnohem více lidí, jak cyklistů kolem 

Laguny. 2) Ze strany managera prevence kriminality Ing. Kohouta nám bylo přislíbeno vyřešení 

lokality u našeho domu - Optiky 7, 9, 11, protože se zde nacházejí torza prolézaček a lavička s 

klepačem a zbytkem pískoviště, kde se schází asociální cikánská mládež, kouří zde, fetují a dělají 

hrozný nepořádek. Chceme tento pozemek zkulturnit, a eliminovat tak možnost těmto individuím se 

zde scházet. Chceme, aby Město provedlo likvidaci torza průlezek, zasanovalo pozemek a vysázelo zde 

zeleň a nové stromy!! Pan Kohout nám to slíbil, ale už s námi nekomunikuje a více jak rok se vůbec nic 

neděje. Je to tak složité uvést tuto lokalitu do lepšího stavu?!“ 

 

VEŘEJNÝ PROSTOR 

„Nechápu, k čemu jsou hodiny před vlakovým nádražím. Už si ani nepamatuji, kdy naposledy šly!“ 

„Prosím o důkladnější kontrolu méně přístupných prostor (např. na břehu řeky Bečvy se jednou 

nacházela vyřazená lednička, to samé v křoví na křižovatce u Lidlu). Dále apeluji na urychlení stavby 

vlakových zastávek v Dluhonicích a Předmostí (to hlavně).“ 

„Vymyslet jak zajistit, aby přes zákaz vstupu se psy majitelé psů tyto nevenčili v dětském parčíku 

kolem Bludného kamene.“ 

„Více laviček na odlehlých místech např. Precheza - ordinace očního lékaře Dr. Stoklásky.“ 
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„Nepořádek u laviček podél cyklostezky u kurtů, kde po večerech v létě sedávají bezdomovci a mládež 

a popíjí alkohol. V létě se zde pohybuje velké množství lidí a nevrhá to na Přerov dobré světlo, co se 

čistoty týče. Také je zde nedostatek odpadkových košů.“ 

„Kolotoče, které zaparkovávají před strojařem, by měly být přesunuty k Michalovu, pokud ve Strojaři 

bude bydlení pro kohokoliv.“ 

„Naproti pekárny Racek jsou stromy, které přesahují na chodník. Každý rok mají plody, které na 

chodník padají a špiní při přecházení boty i oblečení. Nešly by ořezat? Děkuji.“ 

„Opět opakuji - magistrát by měl spěšně usilovat o opravu (zejména vnějšího pláště) budovy Emos, je 

to ostuda města, stejně jako cigáni u nádraží a v centru města!“ 

 

ZASTUPITELSTVO 

„Ukončil bych ty estrády v Městském domě - to je mnohdy hnus - a v čele arogantní primátor – brr, v 

rádiích je třeba vysílat informace, aby se řidiči ještě v příštích deseti letech vyhýbali Přerovu, než bude 

dostavěn obchvat.“ 

 

KULTURA VE MĚSTĚ 

„Větší propagace akcí v Městském domě, pohled na poloprázdný sál na koncertě R. Křesťana byl 

smutný.“ 
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PODNĚTY OBČANŮ K TÉMATU DOTAZNÍKU 

 

K tématu dotazníkového šetření zaslali e-mailem někteří občané své názory i mimo dotazník 

Přerovského rádce. 

 

1. 
Dobrý den, 
 
nejsem rádce, ale opět bych se rád jako občan Přerova vyjádřil k využití budovy bývalého Hotelu 
Strojař. 
Již 10. 12. 2014 jsem napsal své návrhy na základě ankety vyhlášené MMPr k využití Hotelu Strojař. 
Tehdy náměty směřovaly na emailovou adresu paní Lenky Chalupové. Tehdy jsem napsal níže 
uvedený text. Svůj názor jsem dosud nezměnil a dnes bych opět preferoval bod č. 1. 
 

Zde je text z roku 2014 : 
 
Dobrý den, 
 
asi bude nejlepší se vyjádřit hned k avizovanému zapojení občanů Přerova k využití  "strojaře".  
 
Řešení č. 1 
 
Pokud je budova ještě použitelná, tak se nabízí využití jako bezbarierový domov důchodců. Důvodů je 
pro toto řešení hned několik. 
 
- množství neuspokojených žádostí o umístění do domova důchodců 
- vybudované malometrážní pokoje - garsoniéry 
- v přízemí možnost provozování služeb pro důchodce - lékař, lékárna, malé nákupní středisko 
drobného zboží denní potřeby, případně služby jako je pošta, internet... to vše bezbariérově 
- v prostorách bývalé restaurace - jídelna, společenská místnost... 
- prostor mezi budovu strojaře, resp. bývalou restaurací a sokolovnou jako zatravněný prostor pro 
odpočinek ... 
- v přilehlém okolí lze zřídit i parkoviště pro návštěvy 
- budova je blízko centra pro mobilní důchodce 
- leží na trase MHD a to i od vlakového nádraží 
 
Řešení č. 2 
 
- koleje, internát pro dojíždějící studenty přerovských středních i vysokých škol (nemuseli by se 
ubytovávat v podnájmech Přerova a jeho okolí ) 
  K této realizaci by bylo vhodné zajistit průzkum zájmu. Ubytování pouze s dokladem o studiu. 
 
Řešení č. 3 
 
- pokud je budova už vhodná jen k demolici - tak prostor využít k vybudování patrového parkoviště. U 
parkoviště by mohla být zřízena služba - (jedna, dle potřeby třeba i více ks dodávka, pickup ) pro 
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parkující, která by mohla kroužit po Přerově. (Nákupy, řízení na úřadech... to vše pro zájemce bez 
problému s parkováním v ulicích Přerova tj. bylo by odlehčení dopravy, potažmo snížení výfukových 
zplodin ) 
 
Řešení č. 4 
 
- soustředit všechny kanceláře MMPr do této budovy. Odpadlo by občanům "cestovat" po Přerově při 
řešení svých záležitostí.  
 
Přeji pěkný den 
občan Přerova 
 
 

2. 
Dobrý den, 
  
reaguji na odkaz na webových stránkách „Využití bývalého hotelu Strojař“ 
  
Myslím si, že by se dal strojař velmi efektivně přestavět či zrekonstruovat na magistrát Města 
Přerova.  
  
Výhody:  
1.       Sjednocení magistrátu do jednoho místa 
2.       Stačí pouze rekonstrukce, nemusí se stavět nová budova 
3.       Možnost vybudování parkoviště v blízkosti budovy (za budovou – ul Brabansko) 
4.       Možnost odprodeje majetku – budov magistrátu po přestěhování, nebo pronájmu budov.  
5.       Příjem z prodeje budov by mohl do značné míry pokrýt náklady na rekonstrukci 
  
S pozdravem 
občan Přerova 
 
 

3. 
Souhlasím s polyfunkčním domem pro seniory, kde bych se i na důchod odstěhoval. 
 
 

4. 
Dobrý den,  
dům pro seniory--budu mít zájem. 
 
 
 
 
 
 


