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Důvodová zpráva: 

Rada města Přerova usnesením 1909/51/11/2016 ze dne 24. srpna 2016 zřídila pro využití 

hotelu Strojař projektový tým ve složení: Ing. Petr Vrána-předseda, Ing. arch. Jan Horký, Bc. 

Tomáš Navrátil, Mgr. Věra Vránová Ph.D., Ing. Pavel Gala, Ing. Ivana Pinkasová, Mgr. 

Romana Pospíšilová, administrativní pracovník Ing. Renata Lounová. Projektový tým byl 

rozšířen o Ing. Miloslava Dohnala. 

 

Projektový tým se pravidelně scházel od 5. září 1 x týdně. Projektový tým rozdělil svoji 

činnost na analytickou část a část návrhovou. 
 

1. Analytická část. 
 

Jedná se o využití budovy č.p. 336 na parc. č. 3820 (2819 m2) a manipulačních ploch na parc. 

č. 3800/2 (2323 m2)  v k. ú. Přerov (viz příloha č. 1 - situace). Jedná se o část A – hotel, část 

B- restauraci, část C- výměníková stanice a kryt CO. Areál staveb byl postaven v 70. letech 

minulého století. Tyto tři navzájem propojené budovy jsou postaveny z odlišných 

konstrukčních systémů.  

 

Část A-Hlavní budova hotelu. Jedná se o podélnou, železobetonovou, montovanou, 

nepodsklepenou stavbu, celkem s 9. NP, na ploché střeše se dále nacházejí dvě střešní 

nástavby strojoven výtahů. V rozšířeném přízemí (1.NP) se kromě vlastní vstupní haly a 

podélné chodby původně nacházely provozní místnosti pro potřeby ubytovny (zdravotní 

středisko, holičství, provozovna prádelny aj.), ve 2. až 9.NP je prakticky shodná dispozice 

prostor - z prostřední podélné chodby je vstup do jednotlivých ubytovacích prostor dispozičně 

tvořící samostatné byty. Přízemí má oproti dalším patrům rozšířený půdorys, konstrukčně je 

1.NP  provedeno jako monolitický skelet se zavěšeným podhledem s mezistropem s 

instalačním vedením a rozvody. Horní podlaží jsou v provedení kombinace železobetonové 

montované konstrukce z plošných panelů a zděných vyzdívek. V rozšířeném přízemí (1.NP) 

se kromě vlastní vstupní haly a podélné chodby nacházely provozní místnosti pro potřeby 

ubytovny. Hlavní vstup je do vestibulu a vstupní haly, na halu navazuje podélná komunikační 

hlavní chodba, ze které je přístup do jednotlivých prostor po obou stranách. Ve 2. až 9.NP je 

prakticky shodná dispozice prostor - z prostřední podélné chodby je vstup do jednotlivých 

ubytovacích prostor dispozičně tvořící samostatné byty velikostní kategorie 2+kk a 1+kk, na 

západní straně s lodžiemi, na východní straně v části s balkóny ve zhoršeném stavu. Celkem 

se v těchto patrech nachází v každém patře 18 bytů (celkem v budově 472 lůžek) s vlastním 

vstupem a prakticky shodným vybavením – vstupní chodba s malou kuchyňskou linkou a 

elektrickým dvouplotýnkovým vařičem, z chodby je přístup do sociálního zařízení – 

splachovací WC a sprchový kout, ve vstupní chodbě s vestavěnými skříněmi a dále je vstup 

do obytných místností – vše dožilé, původní, s nutností celkové rekonstrukce a 

modernizace, v 9. NP stopy zatékání, balkónové konstrukce hrozící havarijním stavem, 

dožilá netěsnící dřevěná zdvojená okna, ostatní vybavení chybí, místnosti zařízeny nábytkem. 

V budově jsou dva osobní výtahy po celkové rekonstrukci, na ploché střeše jsou dvě střešní 

nástavby užívané jako strojovny výtahy, přístup na střechu v levé části. Vlastní střecha je 

s pochůzím povrchem po obvodu s členitými zděnými atikovými konstrukcemi a 

nadezdívkami, po obvodu se zábradlím, dále jsou na střeše odvětrávací hlavice a hlasové 

sirény výstražného systému civilní obrany. Základy budovy tvoří železobetonové patky na 

pilotách, funkční hydroizolace, nosné konstrukce v přízemí železobetonový skelet se zděnými 

vyzdívkami, v dalších patrech montované z plošných ŽB panelů, konstrukce nezateplené. Po 
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rekonstrukci je i střešní krytina. Obestavěný prostor hlavní budovy je 26 554 m3. 

Podlahová plocha 8 781 m2. 

 

 

Část B- Restaurace. Propojovací krčkem v zadní části budovy je hlavní budova ubytovny 

propojena s dvoupodlažní, nepodsklepenou budovou restaurace „Strojař“. V přízemí se 

nachází nezbytné technické zázemí, v patře pak vlastní restaurace se salónkem, dále kuchyně 

a obslužnými prostory. Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepenou budovu, krčkem v 1.NP 

propojenou s ubytovnou a v úrovni 2.NP spojenou můstkem s předloženými schody s terasou 

na střeše sousedící stavby výměníkové stanice a krytu CO. V 1.NP se nachází obslužné a 

provozní prostory – společná výměníková stanice, sklady restaurace, původní trafostanice, 

vstup do sklípků, shoz odpadů a hospodářský přístup k ubytovně. Objekt je postaven jako 

železobetonový montovaný skelet, kombinovaný zčásti s monolitickou železobetonovou 

konstrukcí v místech napojení spojovacího krčku, stropy rovné, panelové, popř. monolitické. 

Částečně cihelné zdivo jako výplně montovaného skeletu. Základy do patek položených na 

podkladní betonové desce s izolací proti zemní vlhkosti. Střecha rovná, krytina nová živičná, 

klempířské konstrukce pozinkové, kompletní. Omítky vnitřní vápenné štukové, omítky vnější 

břízolitové. Podlahy v restauraci - keramická dlažba, lité teraso, PVC, příp. cementový potěr 

(výměníková stanice), vnitřní vstupní schodiště a v místnostech spojovacího krčku a vstupní 

haly – mramor. Okna restaurace – celozasklené  ocelové výkladce, jinak dřevěné zdvojené, 

v 1.NP částečně ve sklobetonových dlaždicích, dveře dřevěné, případně ocelové, dveře vnitřní 

dřevěné náplňové, vytápění ze společné centrální  výměníkové stanice, radiátory litinové.  

Obestavěný prostor Restaurace Strojař je 4 628 m3. Podlahová plocha 1 223 m2. 

 

Část C- Výměníková stanice, bývalý kryt CO. Jedná se o přízemní, podsklepenou stavbu 

s plochou střechou. Spodní podsklepená část původně sloužila jako sklad CO a sklepy pro 

skladování, v přízemní části je umístěna výměníková stanice a plochá střecha byla využívána 

jako sezónní provizorně zastřešená terasa s posezením. V přízemní části budovy se nachází 

prostory horkovodní výměníkové stanice a trafostanice, která slouží k zásobování teplem pro 

sídliště Předmostí. Nebytový objekt s víceúčelovým využitím, spodní podsklepená část 

původně užívaná jako kryt CO, přízemní část je užívána jako výměníková stanice, na ploché 

střeše je sezónní terasa užívaná sousedící restaurací. První nadzemní podlaží původně sloužilo 

jako úložný prostor (sklípky) ubytovaným v ubytovně. Celé podzemní podlaží je vybudováno 

jako kryt CO, přístupný spojovací chodbou ze spojovacího krčku ubytovny a také z uličního 

prostoru. Celá stavba je vystavěna z cihel s využitím původních obvodových stěn a stropů, 

betonové základy, monolitický železobetonový strop, v části valená klenba, nad 1.NP cihelné 

klenby do I profilů,  nad podélnou přístavbou zastropení prefabrikátové desky PZD. Krytina 

je živičná, na pochůzné terase s teracovou dlažbou. Okolo terasy je osazeno kovové zábradlí a 

osvětlení – lampy.   

Obestavěný prostor budovy objektu CO je 3 243 m3. Podlahová plocha 1 099 m2. 
 

Všechny stavby – část A, B a C jsou umístěny na pozemku p. č. 3820 (zastavěná plocha a 

nádvoří). Manipulační plochy, přístupové cesty a chodníky a parkoviště jsou umístěny na p. č. 

3800/2 (ostatní plocha). Jednotlivé části staveb jsou navzájem provozně propojeny a tvoří 

s uvedenými pozemky tzv. jednotný funkční celek. Na pozemku p. č. 3800/2 se nachází 

venkovní úpravy tvořící příslušenství k jednotlivým stavbám – zpevněné plochy a přístupové 

chodníky, zpevněná plocha parkoviště a oplocení parkoviště a další. Na pozemku se nachází 

ojediněle vzrostlé okrasné porosty.  Přístup k areálu je z veřejných prostor – chodníků a 

komunikací – p. č. 3800/1, p. č. 5101/1 a p. č. 3803/3  (ostatní plocha – komunikace) – 

pozemky ve vlastnictví města Přerova.  Napojení areálu na inženýrské sítě je řešeno 
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jednotlivými přípojkami. Vodovodní a plynová přípojka v místě parkoviště za restaurací, dále 

splašková a dešťová kanalizace v areálu. Objekty jsou napojeny na NN z trafostanice ČEZ 

v objektu.  

Celkový obestavěný prostor 34 425 m3. Celková podlahová plocha 11 103 m2. 

 

Projektový tým zvažoval následující možnosti využití, které byly podrobeny SWOT 

analýze. 

Souhrn možností využití 

Možnosti využití 
Odhad nákladů 

(mil. Kč) 

Náklady zřizovatele na 

klienta a rok (Kč) 

Domov pro seniory (demolice a nová 

výstavba 30 jednotek) 
20+80= 100 98 400 

Dům s pečovatelskou službou (jen 

budova A, demolice B, C) 
123 9 279 

  Komunitní dům 

(25 jednotek, celková demolice + nová 

výstavba) 

20+40= 60 bez 

dotace 

      20+ 25= 45 s 

dotací 

dle výše nájmu, soběstačný 

Bydlení (jen budova A, demolice B, C) 111 dle výše nájmu, soběstačný 

Prodej ?! 42 !?  

Demolice 20  

Hotel typ Garni (demolice B, C) 53 dle výše nájmu, soběstačný 

Magistrát (dostavba, demolice B, C) 156  

 

Na objektu hotelu nebyla nainstalována poměrová měřidla na měření medií pro 

případné rozúčtování nákladů. V případě požadavku na dočasné užívání jiným 

subjektem tedy není možné pronajmout nemovitost více zájemcům tak, aby náklady na 

energie mohly být adekvátně vyúčtovány. Byla zvažována i varianta možného dočasného 

užívání části budovy (2 patra) s tím, že nejnutnější náklady na dočasné zprovoznění by 

činily cca 700 tisíc korun. 

V rámci možného dočasného obsazení prostor budovy Strojaře byla oslovena fy. 

Skanska a.s., která již dříve projevila zájem o poskytnutí ubytovacích kapacit pro osoby 

vykonávající činnost na stavbě dálnice. Skanska a.s. sdělila, že o využití ubytovacích 

kapacit by uvažovala až v období březen-duben 2017. 
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SWOT analýza - využití hotelu Strojař - DOMOV PRO SENIORY (úplná demolice, 30 nových lůžek) 

    Vnitřní Vnější 

Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

rozšíření nabídky sociální služby pro 
seniory  

nově vzniklý domov pro seniory by 
nebyl ve stávajícím areálu pro 
seniory a domova se zvláštním 
režimem ==> zvýšení nákladů na 
technické zázemí a provoz 

možnost projevení zájmu o provoz těchto služeb 
soukromým provozovatelem 

nezařazení do sítě sociálních služeb 
Olomouckého kraje a neposkytnutí 
dotace 

rozšíření kapacity sociální služby, 
domovů důchodců, domovů se 
zvláštním režimem 

mimo současný trend 
nepodporovat pobytové sociální 
služby, ale terénní služby 

zlepšení stávající podoby lokality nedostatek financí na realizaci 

nová výstavba dotační titul není k dispozici 
(zřejmě ani nebude) 

možnost nového urbanistického uspořádání 
lokality 

odchýlení od schválených prioritních 
akcí  

nové architektonické a urbanistické 
začlenění 

využití je na nízké úrovni kapacity Strategie EU na sociální oblast  nedostatek personálu pro zajištění 
chodu 

odstranění funkčně a morálně 
zastaralé budovy 

registrovaná sociální služba PPP projekt omezení investic města kvůli vysokým 
provozním nákladům 

řešení poptávky na umístění osob 
s nízkou soběstačností 

vysoký příspěvek zřizovatele na 
uživatele-8 200Kč/klient/měsíc 

možnost využívání soustředěných služeb   

jednoznačná podpora veřejnosti dlouhodobé zatížení rozpočtu 
města 

vznik pozitivní dominanty na nábřeží města (po 
případné rekonstrukci) 

  

vysoká poptávka po zařízeních tohoto 
typu 

nedostatek financi uživatelů soc. 
služby 

    

rozvoj a zkvalitnění soc. služeb vysoké investiční náklady 100 mil     

dobrá dostupnost centra města pro 
klienty 

odhalení panelového panoramatu     

multifunkční objekt se službami      
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SWOT analýza - využití hotelu Strojař - DPS, komunitní dům 
Vnitřní Vnější 

Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

koresponduje s demografickou křivkou velká kumulace seniorů při 
zachování velkokapacity 

nabídka další alternativy 
bydlení pro seniory 

příchod/rozšíření činnosti nových 
podnikatelských subjektů - konkurence 

moderní bydlení pro seniory - rozvoj 
sociálních služeb 

při využití dotace přísné podmínky 
pro zájemce z řad seniorů 
(nevlastnit nemovitost…) 

vznik místa pro komunitní život 
seniorů 

nenaplnění kapacit 

soběstační klienti vysoké provozní výdaje možnost získání částečné 
dotace (při kapacitě do 25 b.j.) 

vyprázdnění některých ze stávajících 
DPS (domu s pečovatelskou službou), 
konkurence stávajícím 

relativně nízký roční příspěvek na uživatele 
(cca 9279 Kč/klient/rok) 

nezajištění provozovatele domu  možnost využívání 
soustředěných služeb 

nájemné nepokryje provoz domu 

bezbariérovost všech bytů vysoké investiční náklady - DPS 
123 mil. 

vznik pozitivní dominanty na 
nábřeží města (po případné 
rekonstrukci) 

problém při změně zdravotního stavu 
klientů DPS 

sdílené místnosti, společné venkovní prostory, 
společná nabídka služeb pro seniory  

nevyřešení poptávky pro umístění 
osob s nízkou soběstačností 

zlepšení image města odchýlení od schválených prioritních 
akcí  

poloha - v centru města, dostupnost služeb, 
blízkost MHD (městská i příměstská), blízko 
do klidové a odpočinkové zóny 

DPS - současná nabídka pokryje 
poptávku 

možnost získání soukromého 
provozovatele 

měnící se legislativa v rámci dotací 

opravený, zregenerovaný objekt nejednoznačná podpora veřejnosti rozhýbání realitního trhu ve 
městě 

nezájem cílové skupiny - nenaplnění 
kapacit (předimenzování objektu) 

nejedná se o registrovanou službu (nižší 
standardy) 

nejednoznačná politická podpora PPP projekt Ukončení realizace po volbách 2018 

dostatek prostoru pro komunitní služby více klientů = větší náklady města   omezení investic města do jiných akcí 

prostor pro vybudování odpočinkového místa 
místo restaurace 

  

nezískání dotace při zachování 
velkokapacity 

naplnění strategického plánu 

  

nezískání podnikatelských subjektů pro 
zajištění služeb (nepronajmutí nebyt. 
prostor) 

vznik nových kapacit pro rostoucí skupinu 
obyvatel 

   oživení části města novými službami 

   multifunkční objekt se službami 
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SWOT analýza - využití hotelu Strojař - BYDLENÍ (trvalé bydlení) 

    Vnitřní Vnější 

Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

rozšíření nabídky bytů (bytového 
fondu města) s vazbou na nový zákon 
o sociálním bydlení 

částečná bezbariérovost (v případě 
většinového užívání bytů seniory je 
žádoucí zajistit co nejdelší užívání 
bytu seniorem) 

udržení mladé pracovní síly ve městě díky 
startovacím bytům 

nenaplnění kapacit - nezájem o 
pronájem 

ziskovost nájemného - obsazení 
formou výběrového řízení 

neřešení problému se stárnoucí 
populací 

možnost získání provozovatele bytů jinou 
společností 

nedostatek financí na realizaci 

při bezbariérovosti vyšší standard 
oproti stávajícím domovům s 
pečovatelskou službou 

vyšší investiční náklady- 111 mil.-
budova A 

v případě startovacích bytů - příliv ekonomicky 
aktivních, růst počtu obyvatel města ve vazbě na 
plány města (průmyslová zóna, dálnice, …) 

odchýlení od schválených prioritních 
akcí 

dobrá lokalita ve městě stavebně-technicky komplikované 
vytvoření větších bytů 

podpora růstu demografické křivky omezení jiných investic města 

podpora mladých rodin   rozhýbání realitního trhu ve městě 

 naplnění strategického plánu 

 

vznik pozitivní dominanty 

 uspokojení poptávky po nájemním 
bydlení 

 

PPP projekt 

 opravený, zregenerovaný objekt 

   široká základna potenciálních klientů 

   připravenost bydlení při zprovoznění 
průmyslové zóny 
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SWOT analýza - využití hotelu Strojař - PRODEJ 

    Vnitřní Vnější 

Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

zisk peněžních prostředků ztráta kontroly města nad využitím 
objektu či pozemku 

vznik prospěšného provozu/služby pro občany možnost vzniku ubytovny pro sociálně 
slabé 

město se zbaví provozních nákladů 
na objekt 

nejednoznačná politická podpora vznik pozitivní dominanty na nábřeží města (po 
případné rekonstrukci) 

nezájem kupců 

soukromé financování budoucnosti 
objektu 

nejednoznačná podpora veřejnosti možnost zvýšení ubytovacích kapacit ve městě 
kupcem 

nabídková cena nepokryje ani kupní 
cenu 

    možnost použít finance utržené z prodeje na jiné 
akce města 

ponechání objektu v současném stavu, 
postupná devastace 

    využití finanční rezervy na rekonstrukci Strojaře 
na jiné potřeby města 

krach záměru soukromého investora 

      zvýšení kriminality v lokalitě 

      zvýšená koncentrace osob 
nepřizpůsobivých v centru města 

      pozdější sanace problému 

      nenaplnění závazku investora-
revitalizace 

      vznik negativní dominanty na nábřeží (i 
po případné rekonstrukci) 
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SWOT analýza - využití hotelu Strojař - DEMOLICE 

    Vnitřní Vnější 

Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

nejnižší náklady na realizaci z hlediska vysoké pořizovací ceny 

objektu by se v důsledku demolice 

mohla tato investice do získání 

budovy jevit jako zmařená 

nalezení vhodného využití bez zátěže původních 

dispozic objektu 

vliv na nehospodárnost města  

žádné omezení ze strany 

památkově chráněné budovy 

nalezení vhodného využití prostoru vybudování něčeho zcela nového na volné ploše Nedostatek financí 

rychlá realizace z hlediska časové 

horizontu (i z výstavby zcela nové 

budovy plyne nejrychlejší řešení) 

z hlediska dlouhodobého časového 

horizontu změna potřeb města 

(demografický vývoj, změny potřeb 

obyvatelstva) 

Plán mobility - odstavné parkoviště Odchýlení od schválených prioritních 

akcí / záměna investice 

široká možnost využití volného 

pozemku (včetně prodeje 

pozemku) 

Nejednoznačná politická 

podpora 

Potencionální rozvojové plochy Měnící se legislativa v rámci dotací / 

nedosáhnutí na dotaci 

odstranění funkčně  a morálně 

zastaralé budovy 

Nejednoznačná podpora 

veřejnosti 

Zvýšení ploch zeleně   

rychlé radikální řešení Závislost na dotacích možnost nové výstavby městem finance na novou výstavbu 

snesitelné investiční náklady Nejednoznačné názory na využití 

prostoru 

možnost jakéhokoliv dalšího využití nesouhlas Zastupitelstva města 

  vysoká kupní cena od státu  možnost dotace na demolice poskytované MMR   

  Neřešení problému  se stárnutím 

populace 

možnost prodat pozemek negativní vnímání občany města 

Odstranění rizika vzniku ubytovny Odhalení panelových domů v 

panoramatu 

možnost výstavby soukromým investorem Výstavba negativní dominanty nábřeží 

územní plán: smíšené využití Znehodnocení koupě výstavba pozitivní dominanty nábřeží   

  

Nenávratnost "investice" (20+42 

mil.) 

Rychlá proměna panoramatu nábřeží v případě prodeje pozemku ztráta 

kontroly ze strany města nad využitím 
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prostoru 

        

    

získání finančních prostředků v případě 

prodeje pozemku 

  

    Zvýšení počtu parkovacích míst   

  

 

Zapojení místních firem 

 

  

Odstranění finančí zátěže do budoucna 

 

  

Možnost nového urbanistického uspořádání 

  

 

 

 

 

 

 

 
SWOT analýza - využití hotelu Strojař - HOTEL GARNI 

    Vnitřní Vnější 

Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

uspokojení poptávky po ubytování ve 
městě 

pravděpodobná nutnost zřízení 
nové firmy/organizace pro provoz 
hotelu 

zvýšení příjmů města nenaplnění očekávání veřejnosti 

kontrola města nad režimem a 
ubytovanými 

neřešení problematiky bydlení 
seniorů 

uspokojení potřeb potřebných nenaplnění kapacity 

levnější z variant - 53 mil   významná konkurence soukromým 
poskytovatelům sociálního ubytování 

neefektivní provoz 

přesun ubytovacích kapacit z 
(případně) demolovaného Chemiku 

    prodej po rekonstrukci 

      nesouhlas hoteliérů v Přerově 
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SWOT analýza - magistrát 

    Vnitřní Vnější 

Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

centralizace úřadu silná dispoziční svázanost nová dominanta nábřeží pro technické překážky zastavení již ve 
fázi projektové přípravy 

zvýšení pohodlí pro občany i úředníky statická neúnosnost snížení nákladů za nájem kanceláří (1,5 patra v 
budově "EMOS") 

neudržitelnost financování 

dobrá dopravní dostupnost extrémní stavebně-technická 
náročnost 

uvolnění ostatních nemovitostí úřadu technické překážky při realizaci - 
vícepráce při náročné rekonstrukci 

úspora času na přecházení velmi vysoké náklady-156 mil. 
budova A 

    

  bez dotačních možností     

  upozadění důležitějších problémů 
města 

    

   nutnost dostavby     

   nedostatek park.míst     
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Projektový tým se na podkladě odhadu nákladů a SWOT analýzy dále soustředil na 

využití areálu pro sociální účely s využitím vhodného dotačního titulu. Byla vypracována 

terminologie možností pro sociální účely včetně ekonomické návaznosti (viz příloha č. 2).  

 

SOCIODEMOGRAFICKÁ STATISTIKA:    

Počet seniorů 65+ na území města Přerova  
k 31. 12. 2015 

9 340 

Počet seniorů 70+ na území města Přerova  
k 31. 12. 2015 

6 188 

 

Počet invalidních důchodců na území ORP Přerov dle stupně invalidity – rok 2014 
 

I. stupeň 1 604  

II. stupeň    675  

III. stupeň 2 278  

 

Počet příjemců příspěvků na péči na území města Přerova – rok 2015 
 

I. stupeň 467 

II. stupeň 460 

III. stupeň 341 

IV. stupeň 237 

 

Počet držitelů průkazů TP, ZTP a ZTP/P na území města 
Přerova 
 (jedná se o kvalifikovaný odhad – konzultováno s ÚP) 

1 650 

 

 

 

Domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem  - žádosti o umístění k 20. 

9. 2016 

  

Zařízení 
 

Služba Kapacita Žádostí 
celkem 

K okamžitému 
umístění 

Domov pro seniory 
Přerov 

Domov pro seniory 40 653 75 

Domov se zvláštním režimem 42 128 45 

Domov pro seniory 
Tovačov 

Domov pro seniory 83 
neuvedli 

195 

Domov se zvláštním režimem 67 214 

Domov pro seniory Domov pro seniory 80 cca 800 93 
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Radkova Lhota  
Domov se zvláštním režimem 128 187 

Domov Alfreda 
Skeneho  
Pavlovice u Přerova 

Domov pro seniory 122 180 50 

 

Další domovy pro seniory v okrese Přerov (kapacita): 

- Domov Na zámečku Rokytnice u Přerova  - 25 lůžek pro seniory  55+ 

- Centrum Dominika Kokory – 27 lůžek pro seniory 65+ 

- Hranice – domov pro seniory – 184 lůžek, domov se zvláštním režimem – 31 lůžek 

 

- POČET BYTŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA PŘEROVA 

 
 

Počet Volné obecní byty k 1. 9. 2016 

Počet obecních bytů celkem 
1427 219  

 

Z toho bytů v DPS 
  

308 19 
 (7 bytů již bylo schváleno v RM na 
obsazení, 5 bytů rozjednáno – jsou  

zájemci, 7 bytů volných) 

Z toho bezbariérových 
bytů  
 

44 4 
(1 byt rozjednaný – bude předloženo 

komisi a RM k obsazení, 2 byty – 
nutná oprava, 1 byt volný) 

-  

- ROZBOR NEOBSAZENÝCH BYTŮ (mimo byty bezbariérové a byty v DPS) 

 
 

Celkem Poznámka 

Aktuálně neobsazené byty 
 

196  

  Z toho sociální byty  
 

87 K obsazení není žádný byt, všechny 
volné byty vyžadují opravy. 

  Z toho dostupné byty 44 K obsazení jsou pouze 3 byty na 
Denisově ulici. V září bude přeložen 
návrh RM na uzavření nájemních 
smluv. Ostatní volné byty vyžadují 
opravy, nelze je obsadit. 

Z toho byty obsazované 
výběrovým řízením 

65 7 bytů ihned k obsazení 

-  

- DPS – byty v domech s pečovatelskou službou 

- Sociální byty = obecní byty v lokalitě Škodova, Husova, Tovačovská, Kojetínská 

- Dostupné byty = obecní byty v lokalitě Denisova, Nám. Fr. Rasche, Gen. Štefánika, Jižní 

II/5,13, Jižní I/21,22, Jižní III/1-5, Kainarova 12 

- Byty obsazované výběrovým řízením na výši nájmu = obecní byty v ostatních lokalitách 

mimo byty sociální, dostupné a byty zvláštního určení, tj. Kopaniny, Osmek, 
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Kratochvílova, Komenského, Na Hrázi, Jižní čtvrť, Alšova a cca 200 tzv. neprodaných 

bytů v prodaných domech. 

 

 

Byly zvažovány následující dotační tituly: 

Integrovaný regionální operační program-IROP – prioritní osa 06.2 Zkvalitnění 

veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů. 34., resp. 35. výzva – sociální 

bydlení, specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi.  

Předmětem dotačního titulu je podpora sociálního bydlení formou rozptýlených bytů. 

Specifické podmínky – sociální bydlení musí být určeno osobám v bytové nouzi, seniorům, 

kteří dostali výpověď z nájemního bytu.  

Ministerstvo pro místní rozvoj – program podporované byty 

Program zahrnuje 3 druhy podpory: pečovatelský byt, vstupní byt a komunitní dům seniorů. 

Z tohoto programu přichází v úvahu jen komunitní dům pro seniory. Omezující 

podmínky minimálně 10 a max. 25 bytů. Cílem výstavby komunitních domů seniorů je 

zajištění sociálního nájemního bydlení tak, aby došlo k uchování a prodloužení jejich 

soběstačnosti a nezávislosti a současně aby byl umožněn komunitní způsob života na principu 

sousedské výpomoci. Důraz je kladen na mezilidské vztahy a zachování osobní nezávislosti 

každého jedince. Podrobnější informace o komunitním domě viz příloha č. 3. Tento titul je 

vypsán i na příští rok. Výše dotace 600 000,-Kč na byt.  

Ministerstvo pro místní rozvoj – demolice budov v soc. vyloučených lokalitách  

Demolice objektu musí být následována celkovou revitalizací prostoru, včetně možné 

výstavby objektu, který bude sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení (školské zařízení, 

komunitní centrum, sportovní zařízení atd.) 

- výše dotace max. 5 mil. Kč. Pro výstavbu komunitního domu ne. 

Operační program životního prostředí OPŽP- energetické úspory objektů veřejných 

budov. Výše dotace max. 40% z celkových způsobilých výdajů. Možný problém 

s dokladováním měřitelných energií v posledních 5 letech.  

Ministerstvo práce a sociálních věcí – program reprodukce majetku 113 110 „Rozvoj a 

obnova materiálně technické základy sociálních služeb“ 

V minulosti byl z tohoto programu realizován Domov důchodců na ul. Optiky. Program má 

specifické cíle např.: výstavba nových pobytových zařízení, nástavba a přístavba stávajících 

objektů, jež jsou orientovány na zařízení typu domovy pro seniory a domovy se zvláštním 

režimem, dále komplexní modernizace a rekonstrukce budov s cílem postupného snižování 

počtu vícelůžkových pokojů a na nákup objektů vhodných pro poskytování pobytových 

sociálních služeb. V současné době tento titul vypsán není. 
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Pro zjištění názoru obyvatel bylo provedeno dotazníkové šetření, které se konalo 4. října 

v rámci Senior Symposia v Městském domě- podrobné informace viz příloha č. 4. 

 

Celkem bylo vyplněno 302 dotazníků, většinu tvořily ženy (87%). Z dotazníkového šetření 

vyplynulo, že respondenti by využili Strojař pro ubytování pro seniory (42,1 %). V případě, 

že Strojař by byl přestavěn na komunitní dům pro seniory mělo by zájem o bydlení 49% a 

uvažovalo by o bydlení 35,8 %. 56% dotázaných by mělo zájem o byt kategorie 1+1 (31-45 

m2). 49,3% respondentů by nevadilo ani případné smíšené bydlení (rodina s dětmi, mladí 

lidé, zdravotně postižení apod.). V komunitním domě by neměly chybět prostory pro lékaře, 

rehabilitaci, manikúru, kadeřnictví – podrobněji příloha č. 4. 

 

Na téma využití hotelu Strojař se vyjadřovali i Přerovští rádci - podrobné informace viz 

příloha č. 5. 
 

Dotazník na téma Využití bývalého hotelu Strojař měli 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. 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 rádci 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.  

 

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. 

V komunitním domě by chtělo bydlet 19,2 % dotázaných a uvažovalo by o ubytování 43,4 % 

-podrobněji příloha č. 5. 

 

 

2. Návrhová část 

 

Komplex budov kolaudovaný v roce 1968 je morálně a z větší části i technicky dožilý.  

Modernizace či rekonstrukce stávajících objektů vyžaduje kompletní výměnu inženýrských 

sítí. Stavební zásahy do bytových dispozic, výměnu oken a energetická opatření. I po 

takových stavebních zásazích v podstatě zůstane stavba poplatná době svého vzniku. 

 

Naskýtá se velká příležitost toto území nově architektonicky a urbanisticky dotvořit. 

S aspektem využití lokality pro sociální účely a s předpokladem, že dotační program 

podporovaných bytů bude vyhlášen i v příštím roce navrhuje projektový tým demolici 

http://www.prerov.eu/
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současných objektů s úpravou výměníkové stanice a připravit uvedené území přes 

architektonicko-urbanistickou studii pro výstavbu dvou Komunitních domů pro seniory 

tzv. KoDuSů, každý o 25 bytových jednotkách. Na 1 byt je možné přispět ze státního 

rozpočtu až 600 tisíc. Cílovou skupinou jsou osoby ve věku 60 let a více, které prokáží, že 

jejich průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením 

nájemní smlouvy nepřesáhl 1 násobek průměrné měsíční mzdy v případě 1 členné domácnosti 

nebo 1,2 násobek v případě 2 členné domácnosti. Podlahová plocha bytu nesmí překročit 45 

m2.  V případě 2 KoDuSů (2x 25 bytů) je max. výše dotace 30 mil. Kč.  

 

Vzhledem k tomu, že by bylo možné záměrově získat do majetku města i vedlejší pozemek 

parc. č. 3806 o výměře 2574 m2, je vhodné se zabývat celým územím mezi ul. Velkou 

Dlážkou, Brabanskem a nábřežím Rudolfa Lukaštíka a prověřit toto celé území 

architektonicko-urbanistickou studií, která bude výsledkem architektonicko-urbanistické 

soutěže. 

 Cena pozemku p. č. 3806 (ostatní plocha) o výměře 2574 m2 v k. ú. Přerov byla stanovena 

znaleckými posudky takto: 

 

1. znaleckým posudkem č. ZU-FAST_127/2016, který vyhotovila Vysoká škola báňská 

Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, dne 5. 2. 2016, byla stanovena cena pozemku 

zjištěná ke dni 23. 4. 2012 na 7.797.920,- Kč a cena pozemku v místě a čase obvyklá ke dni 

23. 4. 2012 na 7.722.000,- Kč (pozn. objednatelem posudku byl Krajský soud v Ostravě pro 

účely soudního řízení), 

 

2. znaleckým posudkem č. 5910-55/2016, který vyhotovil Ing. Přemysl Klas dne 24. 10. 2016, 

byla stanovena cena pozemku zjištěná na 6.849.420,- Kč a cena pozemku v místě a čase 

obvyklá na 6.700.000,- Kč (pozn. objednatelem posudku bylo statutární město Přerov). 

                                              

 

Rekapitulace nákladů (odhady cen s DPH): 

 

Koupě Strojaře                                  42 mil. 

Demolice                                           20 mil. 

Výstavba 2 KoDuSů                         80 mil. bez dotace 

                                                          50 mil. s dotací 

Koupě sousedního pozemku              9,5 mil.  

Architektonicko-urbanistická soutěž 1 mil. 

Projektová dokumentace- demolice    0,5 mil. 

Projektová dokumentace - výstavba   3,5 mil.  

 

Celkem 156,5 mil. bez dotace, 126,5 mil. s dotací. Je potřebné vyčlenit v příštím roce 

finanční prostředky ve výši 25 mil. Kč – 5 mil. Kč na projektovou přípravu a 20 mil. Kč 

na vlastní demolici.               
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 Rekapitulace termínů:  

 

architektonicko-urbanistická soutěž                                         01/2017-08/2017 

demolice (dokumentace, výběr dodavatele, realizace)             01/2017-03/2018 

 nová výstavba (dokumentace, výběr dodavatele)                    09/2017-12/2018 

 vlastní stavba 2 KoDuSů                                                         12/2018-12/2019 

 

Podrobnější termíny viz příloha č. 6 - Ganttův diagram          

    

 

 Závěr: Na podkladě technického stavu budov, vzhledem k náročnosti revitalizačních 

úprav stávajícího komplexu, k potřebám města (stárnutí populace), k finanční 

náročnosti a dostupnému dotačnímu titulu, navrhuje projektový tým demolici 

stávajících objektů a výstavbu 2 KoDuSů s počtem 2x 25 bytových jednotek.  

 

Využitím hotelu Strojař se zabývala Rada města na své 58. schůzi 25. listopadu a přijala 

usnesení č 2209/58/3/2016 -Využití hotelu Strojař 
 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr na využití hotelu Strojař 

spočívající i v demolici stávajících objektů a realizaci například 50 komunitních bytů pro 

seniory. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova uložit Radě města Přerova zajistit 

architektonicko-urbanistickou soutěž zahrnující oblast vymezenou ulicemi Velká Dlážka, 

Brabansko, nábřeží Rudolfa Lukaštíka. 

 

 

 

Přílohy:  1.   situace  

2. terminologie 

3. KoDuS 

4. dotazník – Senior Symposium 

5. dotazník – Přerovský rádce 

6. Ganttův diagram 
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