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nám.T.G.Masaryka  4 

 

č.pop. 83, pozemek p.č. 179 

Rok výstavby 1900. 

 

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 

- oprava prasklé vody ( 2014) 

 

Zhodnocení současného stavu: není příliš dobrý 

 

Uživatel pan Pavel Smékal spodní  část – nájemní smlouva. 

 
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. 
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nám.T.G.Masaryka  5 

 

č.pop. 47, pozemek p.č. 180 

Rok výstavby 1877. 

 

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 

 

Uživatel pan Pavel Smékal spodní  část – nájemní smlouva. 

 

 
 

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 odboru koncepce a strategického rozvoje – tyto objekty, respektive pozemky pod 

nimi jsou součástí řešení stavby Regenerace a revitalizace západní strany nám. T.G. Masaryka 

v Přerově, na které je vydáno územní rozhodnutí č. 21/2007 a které je stále v platnosti, neboť 

bylo na základě něho vybudováno parkoviště pro os. automobily pro Teplo Přerov a.s.. 

Jakýkoliv stavební záměr je tedy omezen tímto územním rozhodnutím. Odbor koncepce a 
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strategického rozvoje navíc považuje tuto lokalitu vzhledem ke svému umístění ve středu města 

za strategickou při případném budování nové radnice, magistrátu či knihovny a nedoporučuje 

úplatný převod. 

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. 
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nám. T.G.Masaryka 8 

 

č.pop 150, pozemek 137 

Rok výstavby 1876. 

 

Nutné opravy a investice                                                                      odhadované náklady 

- nutná kompletní rekonstrukce                                                            zpracovat PD 

 

Další potřebné opravy 

- zajistit statiku objektu     

                                                                                                                            

Dále je nutné průběžně provádět běžnou údržbu. 

 

Provedené opravy a investice většího rozsahu 

-  

Zhodnocení současného stavu: není příliš  dobrý 

 

Uživatel bufetu  IMIT s.r.o – nájemní smlouva, zadní část objektu svěřena do užívíní 

Kulturním a informačním službám města Přerova. 
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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. 

Vyjádření odboru koncepce a strategického rozvoje – na tuto budovu bylo vypracována 

řada studií využití a technické pomoci. Zatím nebylo rozhodnuto, k jakému konkrétnímu 

účelu by měla budova sloužit. Upozorňujeme však, že ve dvorním traktu se nacházejí 

kanceláře KIS a zázemí pro účinkující v Městském domě v Přerově. Zázemí je stavebně 

propojena právě s Městským domem. Úplatný převod bude značně složitý. 

Vyjádření Odboru stavebního úřadu a životního prostředí – ve dvorním traktu tohoto 

historicky, urbanisticky a architektonicky významného objektu se nacházejí kanceláře KIS a 

zázemí pro účinkující v Městském domě v Přerově. Zázemí je stavebně propojeno právě 

s Městským domem v Přerově. Z těchto důvodů bude úplatný převod značně složitý. 

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. 
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Chemoprojekt, Trávník 30 

 

č. pop. 1117, pozemek p.č. 2294/2, 7 

Rok výstavby 1956. 

 

Nutné opravy a investice                                                                    odhadované náklady 

- výměna  oken a vstupních dveří                                                            dle EA 

- zateplení objektu                                                                                    dle EA 

 

Další potřebné opravy 

- výměna elektroinstalace                                                                         550.000,- 

- výměna vodoinstalace                                                       250.000,- 

                                                                                                                            800.000,- 

Dále je nutné průběžně provádět běžnou údržbu. 

 

Provedené opravy a investice většího rozsahu 

- havárie vodoinstalace (2010) 

- oprava soc. zařízení dvorní část (2012) 

- oprava stř.krytiny garáže (2013) 

- oprava oplechování dílny (2014) 

- oprava hlavního uzávěru vody (2015) 

 

Zhodnocení současného stavu:  dobrý 

 

Uživatelé: paní Martina Šoustalová, pan Ladislav Janás, Písek, štěrk a kámen s.r.o., 

Stapro s.r.o., Obnova komínů, spol. s r.o., MITRA Přerov s.r.o., Geprois, spol. s r.o., pan 

Ing. Jan Dostál, pan David Dopita, paní Barbora Adamcová, pan Mgr. Petr Strachoň, 

pan Petr Sehnula – nájemní smlouvy.  

Městská knihovna v Přerově, Kulturní a informační služby města Přerova, 

Moravskoslezký svaz vojenských táborů necených prací Pomocné technické prapory, pan 

Robert Kaprál, paní Ing. Jana Kosturová, ČR – Krajské ředitelství policie Olomouckého 

kraje, Odbočka Svazu letců ČR, pan Antonín Pindur, Český svaz bojovníků za svobodu, 

o.s., Československá obec legionářská – smlouvy o výpůjčce. 

 

V současné době by objekt potřeboval provést tyto nutné opravy a investice: 

výměna střešní krytiny – cca 5.000.000,- Kč 

výměna oken – cca 4.000.000,- Kč 

zateplení – cca 8.000.000,- Kč 

oprava kanalizace a vody – cca 2.000.000,- Kč 

oprava rozvodů el.energie – 2.000,000,- Kč 

oprava ÚT včetně měření – 2.000.000,- Kč 

CELKEM cca 23.000.000,- Kč 
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Chemoprojekt, Trávník 30 – objekt je celkově ve špatném technickém stavu, je částečně 

pronajatý, ale jeho provoz je nerentabilní – ztrátový, doporučujeme jeho úplatný převod.  

Vyjádření odboru koncepce a strategického rozvoje – na tuto budovu je zpracována studie 

umístění Městské knihovny. V budově se nachází výslechová místnost PČR, na jehož zařízení 

byla využita dotace MVČR. V případě prodeje je nutno řešit. 

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, návrh VPRID 

pronajmout dvůr na parkovací místa. 
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Státní zastupitelství Čechova 43 

 

č.pop. 387, pozemek p.č. 2152/2, 3 

Rok výstavby 1960. 

 

Objekt prázdný, nutná kompletní rekonstrukce. 

 

Uživatel Český Telecom a.s. místnost v suterénu – nájemní smlouva. 

 

 
 

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

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

převod. Zastupitelstvo města Přerova na svém zasedání dne 7.9.2009 schválilo uzavření 

Darovací smlouvy mezi ČR – Krajským státním zastupitelstvím v Ostravě a Statutárním 

městem Přerov o bezúplatném převodu budovy č.p. 387 příslušné k části obce Přerov I – 

město na pozemcích p.č. 2152/2 a 2152/3 v k.ú. Přerov – Čechova 43. Hodnota darované 

nemovitosti činí 7.841.579,90 Kč. V čl. IV předmětné smlouvy a následně v Dodatku č. 1 

čl. II. odst. 2 ze dne 29.4.2014 je zakotven závazek, že obdarovaný provede rekonstrukci 

objektu, který je předmětem této smlouvy do 10 let ode dne právních účinků vkladem 

vlastnického práva do katastru nemovitostí. V případě porušení tohoto závazku 
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obdarovaný uhradí dárci smluvní pokutu ve výši 7.850.000,- Kč a to do 10 měsíců od 

porušení uvedených závazků.  

Vyjádření odboru sociálních věcí a školství - k budově existuje studie, která řeší 

přestavbu na městskou knihovnu, projekt přestavby je finančně velmi nákladný.   

Vyjádření odboru koncepce a strategického rozvoje – tato budova byla bezúplatně 

převedena do majetku města na základě usnesení Zastupitelstva č. 765/24/3/2009. V čl. IV 

darovací smlouvy se statutární město Přerov zavázalo, že provede rekonstrukci objektu 

pro umístění Městské knihovny a to 10 let ode dne právního účinku vkladu vlastnického 

práva do katastru nemovitostí. 

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 – výbor se neusnesl, VPRID 

navrhne další využití. 
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Jasínkova 17 – služby školám 

 

č.pop. 357, pozemek p.č. 1981/29 

Rok výstavby 1968. 

 

Nutné opravy a investice                                                                odhadované náklady 

- výměna oken                                                                                      400.000,- 

 

Další potřebné opravy 

- výměna elektroinstalace                                                                     150.000,- 

- výměna vodoinstalace                                                     50.000,- 

- výměna PVC                                                                                      150.000,- 

                                                                                                                        400.000,- 

Dále je nutné průběžně provádět běžnou údržbu. 

 

Provedené opravy a investice většího rozsahu 

- oprava střešní krytiny – zatékání ( 2011) 

- oprava římsy (2012) 

 

Zhodnocení současného stavu:  dobrý 

 

V objektě do roku 2027 nesmí být nic jiného než veřejná správa. 

 

 
 

Služba školám, Jasínkova 17 – 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. 
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Vyjádření odboru sociálních věcí a školství - objekt není nyní využíván pro potřeby odboru 

SVŠ, možnost využití pro případnou realizaci projektu KAPS – klub aktivních přerovských 

seniorů. 

Dále se domnívám, že využití daného objektu je smluvně vázáno pro účely veřejné správy.  

Zřízení odlehčovací služby provozované naší příspěvkovou organizací nebo cizím subjektem 

by pravděpodobně nesplňovalo tento účel. 

Z pohledu správce majetku města si Vás dovoluji požádat o prověření této záležitosti. Pokud by 

v této věci nebyla vázanost, příp. by bylo možné jednat o změně této podmínky, pak můžeme 

zauvažovat o možnosti zřízení odlehčovací služby v daném objektu.  

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

Členové HOSPV navrhují zaslat dotaz na Odbor SVŠ, zda nechce využít objekt např. pro 

zřízení odlehčovací služby. 
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Bytový dům Hranická 83 

 

č.pop.  83, pozemek p.č. 97 

Rok výstavby -  před rokem 1953. 

 

Objekt ve špatném stavu – demolice. 

 

 

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. 

Vyjádření odboru koncepce a strategického rozvoje – tento objekt je součástí projektu na 

vybudování areálu Mamutov. Přestože nebylo rozhodnuto o jeho realizaci, jedná se o 

nezbytnou součást areálu, kde budou soustředěny všechny aktivity vstupního prostoru, 

tzn. Pokladny, WC, galérie, zázemí atd. Odbor koncepce a strategického rozvoje 

nesouhlasí s úplatným převodem této budovy. 

Vyjádření Odboru stavebního úřadu a životního prostředí – tento objekt je důležitou, 

nedílnou a nezbytnou součástí akce areál Mamutov. Od roku 2013 probíhá řízení o vydání 

územního rozhodnutí na stavbu areálu Mamutov, které je z důvodu doplnění údajů a podkladů 

k řízení přerušeno do 31.12.2015. V rámci projektu areál Mamutov se jedná o vstupní objekt, 

ve kterém bude umístěno hlavní zázemí Mamutova, a to: kavárna s občerstvením, výstavní 

místnost, sociální zázemí pro veřejnost a prodej vstupenek a administrativní zázemí pro správu 

areálu, Dle zpracované projektové dokumentace, lze areál Mamutov připravovat a realizovat po 

etapách, přičemž mezi první etapu patří vybudování vstupního objektu z budovy Hranická 83, 

vč. přilehlého parkoviště. I v případě, že by se projekt nerealizoval, tak lze jak budovu, tak i 

parkoviště využit pro potřeby obyvatel místní části Předmostí. Z historického hlediska se jedná 
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o budovu z přelomu 19. a 20. století postavenou jako správcovský dům přilehlého cihlářského 

výrobního areálu. Je autentickým dokladem cihlářské výroby, která zde probíhala, a které je 

v projektu Mamutova věnována část expozice v podkroví. Na základě výše uvedeného 

nesouhlasíme se zařazením tohoto objektu mezi nepotřebný majetek Statutárního města 

Přerova, resp. Mezi budovy určené pro úplatný převod (směnu) a doporučujeme jeho zařazení 

mezi majetek potřebný, případně využitelný. 

Vyjádření Hospodářského výboru - Členové HOSPV doporučují tento objekt neprodávat. 

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

Členové HOSPV doporučují zařadit bytový dům Přerov-Předmostí, Hranická 83 do kategorie 

potřebný majetek vzhledem k plánovanému záměru vybudovat v této lokalitě MAMUTOV. 
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Chata Dluhonice 

 

č.pop. 311, pozemek p.č. 6603/2, 6603/1 

Rok výstavby nelze dohledat. 

 

Objekt prázdný bez elektrické energie a vody, prodej. 

 

 
 

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. 

Vyjádření Hospodářského výboru - Členové HOSPV doporučují úplatně převést objekt na 

Technické služby města Přerova. 

Vyjádření výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu – objekt prodat, pokud není záměr 

rozšíření zvířecího útulku. 
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Třídírna odpadu, skládka odpadů, vrátnice, garáže 

 

Pozemek p.č. 1538/3, 9. 

Rok výstavby 1995. 

 

Nutné opravy a investice                                                             odhadované náklady 

       -   výměna plechových vrat                                                                  180.000,-  

   
Další potřebné opravy 

-                                                                                                                  

Dále je nutné průběžně provádět běžnou údržbu. 

 

Provedené opravy a investice většího rozsahu 

- kompletní rekonstrukce  (2011) 

 

Zhodnocení současného stavu:  dobrý 
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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. 

Vyjádření Odboru stavebního úřadu a životního prostředí – Statutární město Přerov, 

jakožto původce veškerého komunálního odpadu produkovaného fyzickými nepodnikajícími 

osobami (občany) na území města, plní prostřednictvím uvedených zařízení pro nakládání 

s odpady povinnosti, které mu v oblasti nakládání s odpady ukládá zákon č. 185/2001 Sb., o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Doporučujeme toto zařízení 

ponechat v majetku města, resp. Provozovat tato zařízení společností ve 100 % vlastnictví 

města Přerova. 

Vyjádření Hospodářského výboru - Členové HOSPV doporučují úplatně převést objekt na 

Technické služby města Přerova. 

Vyjádření výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu – objekt ponechat. 
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Ubytovna pro bezdomovce, U Výstaviště 

 

č.pop. 1269, 1273, pozemek p.č. 6749/3, 6749/4 

Rok výstavby 1964.  

 

Nutné opravy a investice                                                                      odhadované náklady 

- kompletní rekonstrukce                                                                               - 

 

Další potřebné opravy 

-                                                                                                                      - 

Dále je nutné průběžně provádět běžnou údržbu. 

 

Provedené opravy a investice většího rozsahu 

- oprava umývárny (2010) 

- oprava komínu  (2012) 

- oprava vstupu (2013) 

- oprava odpadu (2014) 

- výměna kotle (2015) 

 

Zhodnocení současného stavu: není příliš dobrý 

 

Uživatel  Český červený kříž oblastní spolek – nájemní smlouva. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


