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NEPOTŘEBNÝ MAJETEK 

 

 

1) Budovy určené pro úplatný převod (směna) 

 

       Bývalá úřadovna Henčlov 

       Bývalá ZŠ Předmostí – Pod skalkou 11 

       Boženy Němcové 10 

       5- řadových garáží, Dvořákova 

       5 garáží Škodova ulice 

       Domov Alfréda Skeneho Pavlovice 

       Restaurace Laguna – Bednaříková 

       Ubytovna  Chemik 

       Bývalá ÚVS – Blažkův dům 

       TGM 3 

       TGM 4 

       TGM 5 

       TGM 8 

       Chemoprojekt – Trávník 30 

       Státní zastupitelství 

       Služba školám 

       Bytový dům Hranická 83 

       Chata Dluhonice 

       Skládka odpadu Žeravice – Třídírna, Vrátnice a Garáže 

 

 

  2)   Budovy určené k demolici 

 

        Šatny Laguna  

        Správce Laguna  

 

  3)   Budovy,  které jsou určeny jako rezerva k dalšímu využití 

 

         Bývalé  ubytovny  U výstaviště  - dva objekty 

 

ad 1) Jedná se o soubor nemovitostí,  které byly v minulosti převedeny do majetku Statutárního  

          města na základě účinnosti zákona č. 172/91 Sb. v platném znění – O přechodu   

          majetku státu do vlastnictví obcí. Využití těchto objektů pro potřeby statutárního města  

          v současné době není žádné. Většina z těchto objektů postrádá v současné době svůj  

          původní účel pro využití a v této fázi jsou pro statutární město nepotřebné. Téměř  

          každá z  těchto nemovitostí byla již v minulosti předmětem nabídky, ať již na uzavření  

          nájemní smlouvy, nebo předmětem výběrového řízení -  na prodej. Přes prvotně  

          poměrně  velký  zájem  o tyto  nemovitosti,  zůstávají tyto i nadále v majetku statutárního  

          města.  

 

          Bývalá úřadovna Henčlov – po přestěhování úřadovny do objektu kulturního a  

          společenského zařízení v Henčlově, není pro tento objekt dalšího využití. Po dořešení  

          majetkoprávních vztahů – stodoly, byl objekt nabídnut k prodeji, proběhlo nabídkové  

          řízení, ale prozatím se nikdo o odkup nepřihlásil. 
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         Bývalá ZŠ Předmostí, Pod skalkou 11 – je objekt skládající se ze tří pavilonů, které   

         byly využívány jako základní škola. Po sloučení se ZŠ J.A. Komenského zůstal tento  

         objekt bez využití. Pokud nebude tento objekt ponechán jako záloha pro školství,  

         doporučujeme tento objekt k prodeji.  

 

 

         Boženy Němcové 10 – objekt je v současné době dán do výpůjčky, doporučujeme 

         úplatný převod. 

 

         5 řadových garáží – jedná se o garáže v řadové zástavbě na Dvořákově ulici v Přerově,  

         v bezprostředním sousedství začátku místní části Kozlovice. Dvě garáže jsou po vrácení    

        od Sociálních služeb města Přerova prázdné, jedna garáž je pronajata a dvě garáže  

         slouží jako technické zázemí vozového parku Magistrátu města  Přerova. Odbor správy     

         majetku  města doporučuje úplatný převod tohoto majetku. 

 

        5 garáží Škodova ul. – jedná se o řadovou zástavbu pěti garáží, které jsou pronajaty a     

        které  byly statutárnímu městu převedeny počátkem tohoto roku. Garáže se nacházejí       

        v areálu  dvorního traktu bytového domu č.p. 608, který je  ve vlastnictví statutárního     

        města. 

 

       Domov Alfréda Skeneho Pavlovice – objekt, který nabylo statutární město do svého  

       majetku  v roce  2002  jako historický majetek.  Nadále se předpokládá využívat tento  

       objekt jako  domov důchodců, jehož zřizovatelem je Olomoucký kraj.  

                

Restaurace Laguna – Bednaříková – objekt restaurace je zcela pronajat, doporučujeme 

úplatný převod stávajícímu nájemci. 

 

Ubytovna Chemik – objekt je užíván na základě uzavřené nájemní smlouvy, a jeho 

technický stav není dobrý. Postupně je potřeba přistoupit k zateplení objektu, výměně 

vodoinstalace, kanalizace a elektroinstalace, výměně výtahu, což představuje v globále 

značné finanční náklady. Z tohoto důvodu doporučujeme úplatný převod. 

 

Bývalá ÚVS- Blažkův dům, TGM 3, TGM 4 a TGM 5 – je soubor objektů ve spodní 

části náměstí TGM které jsou zcela, nebo částečně pronajaty (Blažkův dům). V minulosti 

bylo vyhotoveno několik studií pro jejich využití, ale v současné domě statutární město 

nemá přímé využití pro tyto objekty , a proto navrhujeme úplatný převod a to i vzhledem 

k ne příliš dobrému technickému stavu těchto objektů. 

 

 

TGM 8 – je objekt, který sousedí s objektem Městského domu. Část přízemí objektu je 

pronajata, horní dvě nadzemní podlaží jsou prázdné, bez jakéhokoliv využití, neboť 

technický stav je velmi špatný, a proto doporučujeme úplatný převod tohoto objektu. 

 

 

Chemoprojekt – Trávník 30 – objekt je celkově ve špatném technickém stavu, je 

částečně pronajatý, ale jeho provoz je nerentabilní – ztrátový, doporučujeme jeho úplatný 

převod. 

 

 

Státní zastupitelství – Čechova 43 – špatný technický stav, objekt si vyžaduje celkovou 

rekonstrukci, přitom město nemá pro objekt přímé využití, doporučujeme jeho úplatný 

převod. 
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Služba školám – jedná se o přízemní objekt na Jasínkově ulici, který v současné době 

slouží jako skladiště nepotřebného inventáře. Do března roku 2027 je pozastavena 

jakákoliv dispozice s tímto objekt – pronájem nebo prodej. Po uplynutí tohoto termínu 

doporučujeme úplatný převod. 

 

 

Bytový dům – Hranická 83 – tento dům byl ponechán jako rezerva pro jednu 

z provozních budov areálu Mamutov, který měl být v této lokalitě vybudován. Vzhledem 

k vysokým finančním nákladům pro jeho realizaci se  s jeho vybudováním v současné době 

neuvažuje, doporučujeme jeho úplatný převod. 

 

 

Chata Dluhonice – je zděný patrový objekt v bezprostřední blízkosti útulku pro opuštěná 

zvířata. Objekt je bez el. Energie a jeho využití by si vyžádalo určitou rekonstrukci. 

Doporučujeme: 

a) úplatný převod 

b) demolici a rozšíření pozemku pro stávající útulek. 

 

Skládka odpadu Žeravice- Třídírna, Vrátnice a Garáže – jedná se o majetek 

statutárního města, který užívají Technické služby. Tento majetek je pro město nepotřebný, 

a proto doporučujeme jeho úplatný převod. 

 

ad 2) Šatny Laguna – jedná se o část budovy, která dříve sloužila jako šatny na přírodním 

         koupališti. V současné době je objekt prázdný, ve značně špatném stavu a postrádá svůj  

         původní účel využití. Odbor správy majetku  města doporučuje demolici objektu 

 

         Správce Laguna – jedná se o objekt, který měl sloužit jako zázemí pro správce areálu 

         přírodního koupaliště Laguna. V současné době je objekt prázdný, ve značně špatném 

         stavu a postrádá svůj původní účel využití. Odbor správy majetku města doporučuje  

         demolici objektu. 

 

ad 3) 2 bývalé ubytovny u výstaviště jsou přízemní dřevěné budovy, které jsou v současné    

           době ve špatném technickém stavu. Jeden z těchto objektů využívá v současné době  

           oddělení bytové správy pro uskladnění věcí nájemců, kteří byli vystěhováni z důvodů  

           neplacení nájemného. Část druhého objektu je v současné době vyklizena a prázdná.      

           Druhá polovina objektu  byla  v roce 2006  přebudována na ubytovnu pro bezdomovce,  

           jako částečnou náhradu  za  zrušení ubytovny Bayerova. 
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Úřadovna Henčlov, Zakladatelů 28 

 

č.pop. 35, pozemek p.č. 155/1 

Rok výstavby 1890. 

 

Objekt určený k prodeji. 

 

Zhodnocení současného stavu:  dobrý 

 

 
Bývalá úřadovna Henčlov – po přestěhování úřadovny do objektu kulturního a  

společenského  zařízení  v  Henčlově,  není  pro  tento  objekt  dalšího  využití.  Po  dořešení  

majetkoprávních vztahů – stodoly, byl objekt nabídnut k prodeji, proběhlo nabídkové  

řízení, ale prozatím se nikdo o odkup nepřihlásil. 

Vyjádření výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu – objekt prodat. 

Členové HOSPV doporučují pokračovat v prodeji tohoto objektu. 
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Bývalá ZŠ Předmostí - Pod skalkou 11 

 

č. pop. 50, pozemek p.č. st. 725,726,728 

Rok výstavby 1989. 

 

Objekt prázdný, nutné dokončit výměnu oken a dveří, zateplení, elektroinstalace, 

vodoinstalace. 

 

Zhodnocení současného stavu:   dobrý 

 

Bývalá ZŠ Předmostí, Pod skalkou 11 – je objekt skládající se ze tří pavilonů, které   

byly využívány jako základní škola. Po sloučení se ZŠ J.A. Komenského zůstal tento  

objekt bez využití. Pokud nebude tento objekt ponechán jako záloha pro školství,  

doporučujeme tento objekt k prodeji.  

Vyjádření odboru sociálních věcí a školství - s využitím budov a pozemků odbor nepočítá. 

Vyjádření Hospodářského výboru - Členové HOSPV doporučují přeřadit objekt bývalé MŠ a 

ZŠ Pod Skalkou 11 do kategorie nepotřebný majetek a nabídnout jej k prodeji. 

Vyjádření výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu –  objekt ponechat, pronajmout, 

zřídit podružné měřící jednotky k rozdělení energií. 

Členové HOSPV doporučují ponechat prázdný objekt Pod Skalkou 11 v kategorii zbytný 

(nepotřebný) majetek. 
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B. Němcová 10 

 

č.pop. 1721, pozemek p.č. 445/1 

Rok výstavby 1911. 

 

Uživatel Boxing club, Lipník nad Bečvou – výpůjčka. 

 

 
Boženy Němcové 10 – objekt je v současné době dán do výpůjčky, doporučujeme úplatný 

převod. 

Vyjádření výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu – objekt prodat. 

Členové HOSPV doporučují pokračovat v prodeji tohoto objektu. 
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5 řadových garáží – Dvořákova 

 

bez č.pop., pozemek p.č. 2578/5 

Rok výstavby 1981. 

 

Garáže nutné rozdělit stavebně a napojit samostatně na odběr elektrickou energii. 

 

Garáže budou v roce 2015 dány k odprodeji. 

 

Zhodnocení současného stavu:  dobrý 

 

Uživatelé  Klub českých turistů – smlouva o výpůjčce jedna garáž, Sociální služby města 

Přerova – jedna garáž, MMPr – dvě garáže, Městská policie – jedna garáž. 

 

 
5 řadových garáží – jedná se o garáže v řadové zástavbě na Dvořákově ulici v Přerově,  

v bezprostředním sousedství začátku místní části Kozlovice. Dvě garáže jsou po vrácení    

od Sociálních služeb města Přerova prázdné, jedna garáž je pronajata a dvě garáže  

slouží jako technické zázemí vozového parku Magistrátu města  Přerova. Odbor správy     

majetku  města doporučuje úplatný převod tohoto majetku. 

Vyjádření výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu – objekty prodat. 

Členové HOSPV doporučují pokračovat v prodeji tohoto objektu. 
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2 garáže Škodova 

 

bez č.pop.,  pozemek  p.č. 907/11 a 907/12  

Rok výstavby 1991. 

 

Nutné opravy a investice                                                                    odhadované náklady 

- nutná kompletní rekonstrukce                                                                200.000,- Kč 

Objekt ve špatném stavu. 

 

Uživatel Josef Žiga  – nájemní smlouva na jednu garáž, Milan Horvát – nájemní smlouva 

druhá garáž. 

 

 

    2 garáže Škodova ul. – jedná se o řadovou zástavbu dvou garáží, které jsou pronajaty a     

které  byly statutárnímu městu převedeny počátkem tohoto roku. Garáže se nacházejí       

v areálu  dvorního traktu bytového domu č.p. 608, který je  ve vlastnictví statutárního     

města. 

Vyjádření výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu – objekty ponechat kvůli stavbě 

průpichu. 

Členové HOSPV doporučují prodej tohoto objektu. 
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3 garáže Škodova 

 

bez č.pop., pozemek  p.č. 907/10  

Rok výstavby  1977. 

 

Nutné opravy a investice                                                                   odhadované náklady 

- nutná kompletní rekonstrukce                                                               350.000,- Kč 

Objekt ve špatném stavu. 

 

Uživatel  Zdeněk Gábor – nájemní smlouva dvougaráž. 

 

 

3 garáží Škodova ul. – jedná se o řadovou zástavbu tří garáží, které jsou pronajaty a     

které  byly statutárnímu městu převedeny počátkem tohoto roku. Garáže se nacházejí       

v areálu  dvorního traktu bytového domu č.p. 608, který je  ve vlastnictví statutárního     

města. 

Vyjádření výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu – objekty ponechat kvůli stavbě 

průpichu. 

Členové HOSPV doporučují prodej tohoto objektu. 
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Domov důchodců Alfréda Skeneho, Pavlovice u Přerova 95 

 

č.pop. 95, pozemek p.č. 120,122,123,124,125, 253/1,253/14, 254/4, 51, 3 

Rok výstavby – zámek 1885, pavilony II a III postaveny v roce 1973. 

 

A) Práce nezbytně nutné                                záchovné práce       cel.rekonstrukce 

1. Výměna oken na budově Eliška a Marie      1.700.000,- Kč 

2. Výměna výtahu na budově Eliška                1.500.000,- Kč 

3. Rekonstrukce zámku 

- výměna výtahu v budově zámku           1.500.000,- Kč 

-  stavební úpravy pokojů                          2.000.000,- Kč 

-   oprava střechy a fasád                             1.400.000,- Kč           30.000.000,- Kč 

- oprava balustrád                                        600.000,- Kč 

-  oprava terasy                                               70.000,- Kč 

-  oprava sklepních prostor                        2.000.000,- Kč 

4. Zateplení budovy Eliška                                 4.000.000,- Kč 

5. Rekonstrukce původních skleníků                     400.000,- Kč 

6. Venkovní prostory 

- oprava zahradní zdi                                 2.500.000,- Kč 

7. Revitalizace parku 

- I. etapa                                               1.500.000,- Kč  

- II. etapa                                                  860.000,- Kč 

-   III. etapa                                                     640.000,- Kč 

Celkově práce nezbytně nutné                    14.270.000,- Kč           30.000.000,- Kč 

Celkově práce nezbytně nutné - zách.práce + rekonstrukce             42.870.000,- Kč 

 

B) Práce které nejsou nezbytně nutné 

1.   Vybudování centrálního mycího centra            250.000,- Kč 

2.   Venkovní prostory 

      -    vybudování chodníků                               3.500.000,- Kč 

      -    rekonstrukce letohrádků                           1.350.000,- Kč              3.000.000,- Kč 

      3.   Zasklení teras na budovách Eliška a Marie       200.000,- Kč 

4. Rekonstrukce části předzámčí na byt. jednotku2.500.000,- Kč 

Cekem práce které nejsou nezbytně nutné   7.800.000,- Kč             3.000.000,- Kč           

Celkově práce které nejsou nezbytně nutné - zách.práce + rekonst.9.450.000,- Kč 

 

Provedené opravy a investice většího rozsahu 

- havárie vodoinstalace (2010) 

- sanační omítky pavilon (2010) 

- výměna části oken pavilon II, III (2010) 

- nátěr střech (2010) 

- výměna části oken pavilon II, III (2011) 

- oprava kanalizačního potrubí (2012) 

- výměna vchodových dveří (2012) 

- oprava komínů (2013) 

- výměna oken kanceláře (2013) 

- oprava střechy a říms na zámku (2013) 
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Zhodnocení současného stavu: dobrý 

 

Uživatel DD Pavlovice – příspěvková organizace Olomouckého kraje – nájemní smlouva. 

 

 
 

Domov Alfréda Skeneho Pavlovice – objekt, který nabylo statutární město do svého  

majetku  v roce  2002  jako historický majetek.  Nadále se předpokládá využívat tento  

objekt jako  domov důchodců, jehož zřizovatelem je Olomoucký kraj.  

Objekt není v dobrém technickém stavu. Usnesením Zastupitelstva města Přerova   

č.19/2/4/2010 byl schválen záměr bezúplatného převodu tohoto areálu do vlastnictví  

provozovatele domova důchodců – Olomouckého kraje. Prozatím však tento objekt   

zůstává majetkem statutárního města Přerova.  

Vyjádření odboru sociálních věcí a školství  -  odbor    nedoporučuje    změnu    zřizovatele   

z Olomouckého kraje na statutární město Přerov. 

Vyjádření Hospodářského výboru - zřizovatelem domova důchodců je Olomoucký kraj, 

s městem má uzavřenou nájemní smlouvu.  Dle sdělení organizačního pracovníka probíhá 

v současnosti nutná revitalizace parku, vzhledem k havarijnímu stavu stromů, které již 

ohrožovaly obyvatele. Revitalizaci provádí firma VYKRUT zahradní služby a.s., hodnota 

revitalizace je stanovena smlouvou cca na 1.800.000 Kč. 

Město má záměr bezúplatného převodu objektu na Olomoucký kraj. Z hlediska zákona o 

obcích, je však nutné dobře obhájit co je důvodem bezúplatného převodu a proč je to pro 

město hospodárné. 

Předseda HOSPV na nejbližším jednání RM seznámí radní s návrhem Hospodářského 

výboru zaslat dotaz na Olomoucký kraj ve věci možného převodu nemovitého majetku 
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statutárního města Přerova, tvořícího komplex Domova Alfréda Skeneho v Pavlovicích 

s upozorněním, že pokud Olomoucký kraj nebude mít zájem o nabízené nemovitosti, tak 

je možné, že statutární město Přerov přistoupí k prodeji daného komplexu. 

Poznámka MAJ – revitalizace parku byla dokončena až po zasedání Hospodářského 

výboru, který přijal uvedené usnesení. Předseda HV již jednal s Olomouckým krajem o 

možnosti převodu dané nemovitosti do jeho vlastnictví – Olomoucký kraj o daný komplex 

nemá dále zájem. 

Vyjádření výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu –nabídnout beúplatně kraji nebo 

zvýšit nájem, případně publikovat záměr prodeje. 
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Restaurace na Laguně – Bednaříková 

 

č.pop. 3160, 3161, 3163, pozemek p.č. 4808/2, 4808/1, 4815 

Rok výstavby 1983.  

 

Objekt celý pronajat pí. Bednaříková. 

 

Nutné opravy a investice                                                                  odhadované náklady 

- odstranění vlhkosti v suterénu                                                             400.000,- 

 

Další potřebné opravy 

-                                                                                                                    - 

Dále je nutné průběžně provádět běžnou údržbu. 

 

Provedené opravy a investice většího rozsahu 

Nájemkyně provedla stavební opravy které byly započteny do nájmu. 

 

Zhodnocení současného stavu: dobrý 

 

Uživatel paní Jelena Bednaříková – nájemní smlouva. 

 

 
 

Restaurace Laguna – Bednaříková – objekt restaurace  je zcela pronajat, doporučujeme 

úplatný převod. 

Vyjádření Hospodářského výboru - Členové HOSPV doporučují neprodávat tento objekt. 

Vyjádření výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu – objekt ponechat. 
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Šatny Laguna 

 

č.pop 3161, pozemek p.č. 4808/1 – část 

Rok výstavby 1983. 

 

Současný objekt vystavěn jako WC a šatny pro veřejnost. Objekt šaten je v současné době 

prázdný, neslouží svému účelu a je ve značně špatném stavu. 

 

 

 
 

 

Šatny Laguna – objekt ve velmi špatném stavu, doporučujeme odstranit. 
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Správce Laguna 

 

č.pop. 3163, pozemek p.č. 4815 

Rok výstavby 1983.  

 

Objekt v současné době prázdný, neslouží svému účelu a je ve značně špatném stavu. 

 

 
 

 

Správce Laguna - objekt ve velmi špatném stavu, doporučujeme odstranit. 
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Ubytovna Chemik, Velké Novosady 13 

 

č.pop. 1573, pozemek p.č. 740/2 

Rok výstavby 1970. 

V objektu je 64 bytových jednotek. 

 

Objekt celý pronajat, nájemce provedl výměnu oken v celém objektu, započítáno do nájmu. 

 

Nutné opravy a investice                                                                   odhadované náklady 

- výměna vodoinstalace a kanalizace                                                   2.100.000,- 

 

Další potřebné opravy 

- zateplení                                                                                                dle EA 

- výměna elektroinstalace                                                                        750.000,- 

- oprava výtahu                                                1. 500.000,- 

                                                                                                                       2.250.000,- 

Dále je nutné průběžně provádět běžnou údržbu. 

 

Provedené opravy a investice většího rozsahu 

 

Zhodnocení současného stavu:  dobrý 

 

Uživatel První KPU s.r.o. – nájemní smlouva. 

 

 
 

Ubytovna Chemik – objekt je užíván na základě uzavřené nájemní smlouvy, a jeho 

technický stav není dobrý. Postupně je potřeba přistoupit k zateplení objektu, výměně 

vodoinstalace, kanalizace a elektroinstalace, výměně výtahu, což představuje v globále 

značné finanční náklady. Z tohoto důvodu doporučujeme úplatný převod. 



Koncepce nakládání a využití domovního majetku Statutárního města Přerova 

 

17 

Vyjádření odboru sociálních věcí a školství - statutární město Přerov se v současné době 

intenzivně zabývá případnými návrhy na zřízení krizových lůžek pro osoby neumístěné 

do pobytových zařízení z důvodu dlouhodobých závislostí, aktuálně využitelnost objektu 

nelze vyloučit, zvážit možnost využití k sociálním účelům a případně provést rekonstrukci 

objektu z dotačních výzev  ( Podpora výstavby podporovaných bytů). 

Vyjádření Hospodářského výboru - Členové HOSPV doporučují tento objekt neprodávat. 

Vyjádření výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu – objekt ponechat. 
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OVS Blažkův dům, Bratrská 2 

 

č.pop. 84, pozemek p.č. 155 

Rok výstavby 1880. 

 

Nutné opravy a investice                                                                       odhadované náklady 

- kompletní rekonstrukce                                                                          dle PD 

Další potřebné opravy 

-                                                                                                                        - 

Dále je nutné průběžně provádět běžnou údržbu. 

 

Provedené opravy a investice většího rozsahu 

 

Zhodnocení současného stavu: není příliš dobrý 

 

Uživatelé Smíšený pěvecký sbor Vokál, Petr Peška, sportovní klub strážníků  – smlouvy o 

výpůjčce. 

 

 
Bývalá ÚVS- Blažkův dům, TGM 3, TGM 4 a TGM 5 – je soubor objektů ve spodní části 

náměstí TGM které jsou zcela, nebo částečně pronajaty (Blažkův dům). V minulosti bylo 

vyhotoveno několik studií pro jejich využití, ale v současné domě statutární město nemá přímé 

využití pro tyto objekty , a proto navrhujeme úplatný převod a to i vzhledem k ne příliš 

dobrému technickému stavu těchto objektů. 

Vyjádření Hospodářského výboru - navrhuje ZM, uložit RM, aby do 12 měsíců (červenec 

2016) navrhla ZM další využití budov (Blažkův dům – Bratrská 2, TGM 3,  4, 5, 8, 

Chemoprojekt, Čechova 43, ubytovna U Výstaviště), zda uvedené nemovitosti budou 

sloužit městu jako územní nebo strategická rezerva pro výstavbu např. magistrátu, 

knihovny nebo doporučila jejich převod z majetku města. 
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Vyjádření výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu – objekt ponechat, VPRID navrhne 

další využití. 



Koncepce nakládání a využití domovního majetku Statutárního města Přerova 

 

20 

nám.T.G.Masaryka 3 

 

č.pop. 82, pozemek p.č. 177 

Rok výstavby 1870. 

 

Nutné opravy a investice                                                                       odhadované náklady 

- statické zajištění objektu                                                                             50.000,-       

      

Další potřebné opravy 

-                                                                                                                        - 

Dále je nutné průběžně provádět běžnou údržbu. 

 

Provedené opravy a investice většího rozsahu 

 

Zhodnocení současného stavu: není příliš dobrý 

 

 4 

Bývalá ÚVS- Blažkův dům, TGM 3, TGM 4 a TGM 5 – je soubor objektů ve spodní části 

náměstí TGM které jsou zcela, nebo částečně pronajaty (Blažkův dům). V minulosti bylo 

vyhotoveno několik studií pro jejich využití, ale v současné domě statutární město nemá přímé 

využití pro tyto objekty , a proto navrhujeme úplatný převod a to i vzhledem k ne příliš 

dobrému technickému stavu těchto objektů. 

Vyjádření Hospodářského výboru - navrhuje ZM, uložit RM, aby do 12 měsíců (červenec 

2016) navrhla ZM další využití budov (Blažkův dům – Bratrská 2, TGM 3,  4, 5, 8, 

Chemoprojekt, Čechova 43, ubytovna U Výstaviště), zda uvedené nemovitosti budou 

sloužit městu jako územní nebo strategická rezerva pro výstavbu např. magistrátu, 

knihovny nebo doporučila jejich převod z majetku města 
Vyjádření výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu – objekt ponechat, VPRID navrhne 

další využití.  

 


