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Odbor sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova, Oddělení sociální prevence 
a pomoci od měsíce října 2013 pravidelně monitoruje situaci a provádí intenzivní depistážní 
činnost na ubytovnách, nacházejících se na území statutárního města Přerova. Jedná 
se o ubytovny, které v nějakém rozsahu ubytovávají osoby ohrožené sociálním vyloučením. 
Potřebné informace jsou získávány od jednotlivých provozovatelů ubytovacích zařízení  
a z terénní činnosti sociálních pracovníků.  

První výsledky depistážní činnosti sociálních pracovníků oddělení sociální prevence a pomoci 
byly pro potřeby statutárního města předloženy v měsíci prosinci 2013, a to ve „Zprávě  
o ubytovnách provozovaných na území statutárního města Přerova“, kde byl podrobně 
popsán a vyhodnocen stav na všech provozovaných ubytovnách v Přerově. V měsících 
duben, září a prosinec 2014 byly předloženy aktualizované „Zprávy o aktuálním vývoji 
na ubytovnách provozovaných na území statutárního města Přerov“, obsahující informace 
za období únor – březen 2014, za období červen – srpen 2014 a za období  
září – listopad 2014. V roce 2015 byly zpracovány a předloženy informace za období  
leden – březen 2015, za období duben – červen 2015 a poslední aktualizace byla předložena 
v prosinci 2015 za období září – listopad 2015. V roce 2016 byla zpracována zpráva za období 
leden – červen 2016, aktuálně předkládané výsledky za období červenec – prosinec 2016 
jsou zpracovány již v pořadí 9. zprávě.  

Na základě zjištěných skutečností došlo ke změně počtu monitorovaných ubytoven, 
tzn. snížení na 17 ubytoven na území města Přerova, když objekt nacházející se na adrese 
Přerov, Přerov I-Město č. p. 910 na ulici Kojetínská 13 (První ubytovací, s.r.o., provozovatel 
Pavel Mirga) je s účinností od června 2016 využíván jako bytový dům.  

Sociální pracovníci Odboru sociálních věcí a školství, Oddělení sociální prevence a pomoci, 
ve spolupráci s jinými kompetentními správními orgány průběžně prošetřují veškeré 
informace týkající se ubytoven na území města Přerova. V uplynulém období byly zjištěny 
následující skutečnosti: 

 Objekt nacházející se na adrese Přerov, Přerov I-Město, Tovární 1204/3: 

- z úřední činnosti sociální pracovníci oddělení SPP zjistili, že ve správním řízení bylo 
rozhodnuto o změně provozovatele objektu. Dřívější provozovatel, firma Magion 
Holding s.r.o., V Aleji 759/24, Ráj, Karviná, svou činnost v objektu ukončila ke dni  
1. 12. 2016. Dle dostupných informací měli o provozování ubytovny zájem dva 
podnikatelské subjekty: pan Pavel Mirga, provozovatel ubytovny na Dluhonské ulici 
a pan Jiří Bernard, provozovatel ubytovny na ulici Kojetínská 71. Pan Pavel Mirga 
však později od záměru provozovat ubytovnu ustoupil, a to vzhledem k vysokým 
dluhům na nájmu z dřívější činnosti na zmíněné ubytovně.  

- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, jako správní 
úřad věcně a místně příslušný podle § 82 odst. 1, 2 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, v řízení podle § 21a tohoto zákona, ve věci schválení 
provozního řádu, schválila návrh provozního řádu „Ubytovna Tovární 1204, Přerov“, 
vyhotovený a předložený dne 11. 11. 2016 provozovatelem Wetzel Residence s.r.o., 
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právnickou osobou, se sídlem: nám. Svobody 1963/4, 750 02,  
Přerov – Přerov I-Město, IČO 03654851. 

V této zprávě jsou předkládány výsledky monitoringu současně sledovaných přerovských 
ubytoven k 31. 12. 2016. Z jejího obsahu je zjevné, že oproti předchozímu stavu došlo ke: 

 snížení celkového počtu ubytovaných osob,  

 snížení celkového počtu ubytovaných rodin s dětmi, 

 snížení počtu ubytovaných mimopřerovských osob, 

 snížení poměru ubytovaných mimopřerovských  a přerovských osob. 

 

A. SNÍŽENÍ CELKOVÉHO POČTU UBYTOVANÝCH OSOB  

K 31. 12. 2016 došlo ke snížení počtu ubytovaných osob na 549, což je o 51 osob méně 
oproti předchozímu stavu (- 9,15 %).  

Pokles byl způsoben zejména ukončením činnosti ubytovny První ubytovací na ulici 
Kojetínská, u níž došlo ke změně v užívání objektu – ubytovna na bytový dům. 
K významnému poklesu ubytovaných osob došlo také na ubytovně Pavla Mirgy,  
ul. Dluhonská 94, a to o 14 osob, a na ubytovně Chemik, ul. Velké Novosady 13, o 9 osob. 
Naopak největší přírůstek se jeví v Azylovém domě pro matky s dětmi, kde se zvýšil počet 
o 14 ubytovaných osob a na ubytovně UMZ s.r.o., ul. Dluhonská 102, nárůst  
o 10 ubytovaných osob. 
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B. SNÍŽENÍ CELKOVÉHO POČTU UBYTOVANÝCH RODIN S DĚTMI 

K 31. 12. 2016 došlo k výraznému snížení počtu ubytovaných rodin oproti předchozímu 
stavu, a to ze 72 na 52 rodin (-7,22 %).  

Nejvýraznější úbytek rodin byl zaznamenán na Ubytovně Pavel Mirga v Dluhonské ulici, 
a to o 13 rodin. I na ostatních ubytovnách je možno zaznamenat mírný úbytek počtu 
ubytovaných rodin, nebo setrvalý stav v porovnání s předchozím obdobím. Nejvíce přibylo 
rodin v Azylovém domě pro matky s dětmi, ul. 9. května 107, a to o 3 ubytované rodiny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. SNÍŽENÍ POČTU UBYTOVANÝCH MIMOPŘEROVSKÝCH OSOB 

K 31. 12. 2016 došlo ke snížení počtu mimopřerovských ubytovaných osob,  
a to na 188 ubytovaných osob, což je o 26 osob méně oproti předchozímu stavu (- 8,79 %). 

Nejvýraznější nárůst ubytovaných mimopřerovských osob oproti předchozímu období  
byl zaznamenán v Azylovém domě pro matky s dětmi, Přerov, ul. 9. května 107,  
a to o 18 osob. K nejvýraznějšímu snížení došlo na ubytovně provozovatele Pavla Mirgy, 
Přerov, Dluhonská 2935/94, kde ubylo 27 mimopřerovských osob, dále došlo k významnému 
snížení na ubytovně Michaely Sasákové, Přerov, Škodova 752/1, a to o 11 osob. 
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D. SNÍŽENÍ POMĚRU UBYTOVANÝCH MIMOPŘEROVSKÝCH  A PŘEROVSKÝCH OSOB  

K 31. 12. 2016 bylo zaznamenáno snížení poměru ubytovaných mimopřerovských  
a přerovských osob, a to na 34,24 %. Jedná se o 1,42% snížení oproti předchozímu stavu. 
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Z výsledků předkládané zprávy je zjevné, že ve sledovaném období došlo na monitorovaných 
ubytovnách provozovaných na území statutárního města Přerova k poklesu celkového počtu 
ubytovaných osob (- 9,15 %). Poklesl i počet ubytovaných mimopřerovských osob (- 8,79 %). 
Výrazně ubylo rodin s nezaopatřenými dětmi, a to o 7,25 %. 

Významným prvkem, ovlivňujícím pohyb počtu ubytovaných osob na monitorovaných 
ubytovnách je intenzivní přímá sociální práce s osobami užívajícími tento způsob bydlení, 
a to především na základě podnětu Úřadu práce ČR.   

Po zavedení institutu souhlasu obce podle § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci 
v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, (kdy v případech hodných zvláštního zřetele 
může orgán pomoci v hmotné nouzi určit, že za osobu užívající byt považuje i osobu užívající 
byt na základě smlouvy, rozhodnutí nebo jiného právního titulu za účelem bydlení ubytovací 
zařízení podle § 33a odst. 3 v případě souhlasu obce, na jejímž katastrálním území 
se ubytovací zařízení nachází) došlo k jakési pravidelné selekci ubytovaných osob 
s následnou reakcí Úřadu práce ČR ve vztahu k poskytování dávky pomoci v hmotné nouzi 
v  souvislosti s úhradou nákladů na ubytování těchto osob. 

Lze dovodit obavu provozovatelů ubytoven, že při ubytovávání mimopřerovských osob riskují 
v případě udělení nesouhlasu obce problém s následnou úhradou nákladů za poskytované 
ubytovací služby z dávek pomoci v hmotné nouzi a možný vznik velmi obtížně vymahatelných 
pohledávek.  

 

Vypracoval:   Mgr. Marta Šintáková  ……………………………. 
     

Předkládá:   Mgr. Romana Pospíšilová ……………………………. 

Přerov, prosinec 2016 
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UBYTOVNY NA ÚZEMÍ MĚSTA PŘEROVA 

Pořadové 
číslo 

Název 
ubytovacího 
zařízení 

Adresa Provozovatel Kontaktní 
osoba 

Kontakt 

1. Azylový dům  
pro matky 
s dětmi 

ul. 9. května 107, 
Přerov I-Město, 
750 02  Přerov 

ARMÁDA SPÁSY Mgr. Pavel 
Šíma – ředitel 

737 215 416 

  

2. FITNESS AVE Nádražní 2810/2, 
Přerov I-Město, 
750 02  Přerov 

FITNESS AVE Jindřich Šejba 
ml. 

724 764 701 

3. Jiří Pechál Dluhonská 
2426/90,  
Přerov I-Město, 
750 02  Přerov 

Jiří Pechál Jiří Pechál 603 576 969 

4. LGD Přerov Škodova 2238/4, 
Přerov I-Město, 
750 02  Přerov 

Richard Lasák Richard Lasák 608 712 547 

5. Michaela 
Sasáková 

Škodova 752/1, 
Přerov I-Město, 
750 02  Přerov 

Michaela 
Sasáková 

Michaela 
Sasáková 

775 352 007 

6. Na Čáře Kojetínská 2288/3,  
Přerov I-Město, 
750 02  Přerov 

Ing. Jaroslav 
Novotný 

Ing. Jaroslav 
Novotný 

602 746 627 

7. Ubytovna  
Pavel Mirga 

Dluhonská 
2935/94,  
Přerov I-Město,  
750 02  Přerov 

Pavel Mirga Pavel Mirga 737 367 178 

8. Ubytovna 
BERNARD 

Kojetínská 358/71,  
Přerov I-Město, 
750 02  Přerov 

Jiří Bernard Petra 
Bernardová 

725 103 219 

9. Ubytovna DONA Čechova 1672/14 
Přerov I-Město 
750 02 Přerov 

Nguen Thi Hoi Nguen Thi Hoi 773 111 141 

10. Ubytovna Hranická 157/23, 
Přerov II-
Předmostí,  
751 24  Přerov 

Jaroslav Rybka, 

Ludmila Rybková 

Michal Louda 728 059 467 

11. Ubytovna 
CHEMIK 

Velké Novosady 
1573/13,  
Přerov I-Město, 
750 02  Přerov 

PRVNÍ KPÚ s r. o. 
Vratislav 
Pospíšil, 
František 
Kornel 

602 739 580 

605 204 129 
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Pořadové 
číslo 

Název 
ubytovacího 
zařízení 

Adresa Provozovatel Kontaktní 
osoba 

Kontakt 

12. Ubytovna 
CHEMIK 2 

Velké Novosady 
1571/11,  
Přerov I-Město,  
750 02  Přerov 

Marek Rybka 

 

Marek Rybka, 

Miluše 
Sasáková 

608 330 007 

775 352 007 

13. Ubytovna 
na Tovární 

Tovární 1204/3, 

Přerov I-Město, 
750 02  Přerov 

Wetzel 
Residence s.r.o. 

Petra 
Bernardová, 

Jiří Bernard 

725 103 219 

725 103 217 

14. Ubytovna pro 
bezdomovce 

U výstaviště 
1269/12   

U výstaviště 
1273/14,  
Přerov I-Město, 
750 02  Přerov 

Český červený 
kříž – oblastní 
spolek Přerov 

Eva Mezírková 
Barešová - 
ředitelka 

Michal Děrda 776 749 133 

15. Ubytovna SP 
CENTRUM 

Dluhonská 
2926/100, 
Přerov I-Město, 
750 02 Přerov 

Zdeněk Spurný Zdeněk Spurný 608 706 730 

16. UMZ, s. r. o. Dluhonská 
2942/102,  
Přerov I-Město,  
750 02  Přerov 

Petr Gerhát, 

Věra Gerhátová - 
jednatelka 

Věra 
Gerhátová 

724 769 607 

17. ZAKOMONT,  
s. r. o. 

 

Dluhonská 
2418/110 

Dluhonská 
2417/112 
Přerov I-Město, 
750 02  Přerov 

Lucie Kýbusová Ing. Josef Černý 602 551 753 
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POČET OSOB NA UBYTOVNÁCH 

 

Název ubytovacího zařízení, 
adresa 

 
Období 01 – 06/2016 

 

 
Období 07 – 12/2016 

Celkem 
osob 

Mimopře-
rovských 

   osob 

Počet 
rodin 

Celkem 
osob 
 

Mimopře- 
rovských 
osob 

Počet rodin 

1. Azylový dům pro matky 
s dětmi 

ul. 9. května 107,  
Přerov I-Město, 75002 Přerov 

51 35 17 65 53 20 

2. FITNESS AVE 

Nádražní 2810/2,  
Přerov I-Město, 75002 Přerov 

10 3 - 6 4 - 

3. Jiří Pechál 

Dluhonská 2426/90, 
Přerov I-Město, 75002 Přerov 

17 15 3 13 10 1 

4. LGD Přerov 

Škodova 2238/4,  
Přerov I-Město, 75002 Přerov 

30 19 1 27 20 0 

5. Michaela Sasáková 

Škodova 752/1,  
Přerov I-Město, 75002 Přerov 

19 13 - 9 2 1 

6. Na Čáře 

Kojetínská 2288/3,  
Přerov I-Město, 75002 Přerov 

23 15 1 22 15 1 

7. Ubytovna 
Pavel Mirga 

Dluhonská 2935/94,  
Přerov I-Město, 750 02  Přerov 

61 40 21 47 13 8 

8. Ubytovna BERNARD 

Kojetínská 358/71 
Přerov I-město, 75002 Přerov 

30 3 5 30 2 3 

9. Ubytovna DONA 

Čechova 1672/14 
Přerov I-Město, 75002 Přerov 

2   2 - - 

10. Ubytovna 

Hranická 157/23,  
Přerov II-Předmostí,  
75124 Přerov 

 

31 13 - 26 12  
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Název ubytovacího zařízení, 
adresa 

 
Období 01 – 06/2016 

 

 
Období 07 – 12/2016 

Celkem 
osob 

Mimopře-
rovských 

   osob 

Počet 
rodin 

Celkem 
osob 
 

Mimopře- 
rovských 
osob 

Počet rodin 

11. Ubytovna CHEMIK 

Velké Novosady 1573/13,  
Přerov I-Město, 750 02  Přerov 

57 11 9 48 7 8 

12. 1Ubytovna CHEMIK 2 

Velké Novosady 1571/11,  
Přerov I-Město, 750 02  Přerov 

75 
+ 

18 

4 
+ 

11 

5 
+ 
0 

75 
+ 

18 

4 
+ 

11 

5 
+ 
0 

13. Ubytovna na Tovární 

Tovární 1204/3, 
Přerov I – Město, 750 02 Přerov 

45 4 3 45 4 3 

14. Ubytovna pro 
bezdomovce 

U výstaviště 1269/12,  
U výstaviště 1273/14,  
Přerov I-Město, 750 02  Přerov 

53 18 - 51 22 - 

15. Ubytovna SP CENTRUM 

Dluhonská 2926/100 
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 

22 4 - 25 4 - 

16. UMZ, s. r. o. 

Dluhonská 2942/102,  
Přerov I-Město, 750 02  Přerov 

19 2 1 29 5 2 

17. ZAKOMONT, s. r. o. 

Dluhonská 2418/110 
Dluhonská 2417/112 
Přerov I-Město, 750 02  Přerov 

10 1 - 11 0 - 

 
600 214 72 549 188 52 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Počet osob opsán z monitorovaného období, tj. 06-08/2014 
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Aktualizace  
21. 11. 2016 AZYLOVÝ DŮM PRO MATKY S DĚTMI, ul. 9. května 107, Přerov I-Město, 750 02  Přerov 

Provozovatel ARMÁDA SPÁSY 

Kontaktní 
osoba 

Mgr. Pavel Šíma – ředitel 
Bc. Renata Bícová – soc. 
pracovník 

kontakt 
737 215 416 
773 770 243 

Vlastník 
budovy 

budova v majetku města Přerova 

Kolaudace, 
způsob 
využití 

Objekt k bydlení 
Ubytovna – poskytuje registrovanou sociální službu 

Počet 
podlaží 
celkem 

přízemí + 2 nadzemní patra Počet obsazených podlaží 3 

Počet 
ubytovaných 
přerovských 
osob 

12 osob 
5 rodin, tj. 
5 matek +  
7 dětí  

Počet ubytovaných 
mimopřerovských osob 

53 osob 
(15  rodin, tj. 
15 matek + 
38 dětí) 

Počet ubytovaných 
osob celkem 

65 osob, tzn. 
20 matek + 
45 dětí 

Počet 
ubytovaných 
seniorů 
celkem 

-- 

Počet 
ubytovaných 
zdravotně 
znevýhodněných 
celkem 

- 

Počet 
ubytovaných 
rodin 
s dětmi 
celkem 

20 

Počet 
ubytovaných 
jednotlivců 
celkem 

-- 

Popis 

Při vstupu do budovy je „recepce“, kde služba eviduje pohyb ubytovaných osob a jejich návštěvy. Sociální 
pracovník je nápomocen při řešení běžných sociálních situacích, pomoc při vyřizování nárokových dávek 
apod. 

WC společné vždy pro 2 rodiny. Na patře vždy 3x koupelna (2x sprcha + vana). Možnost využití pračky 
(poplatek 20 Kč i s dávkou pracího prášku nebo 15 Kč bez pracího prášku). Na každém patře kuchyňka (vždy 
pro 4 pokoje, každá rodina má svůj vymezený prostor – úložné uzamykatelné skříňky + dvouplotynkový 
vařič); dále pak na patře společná kuchyň, kde jsou 2 sporáky s troubou. Kuchyň je vybavena nádobím. 
Ubytovaní mají možnost zápůjčky záclon, ložního povlečení, ručníků apod.  

Ceník 
měsíčně za 
osobu 

3.450 Kč - samotná žena 
(těhotná) 

Ceník na den za osobu 115 Kč samotná žena 

Ceník 
měsíčně za 
rodinu/pokoj 

Částka se mění vždy podle 
počtu dní v měsíci. 
Při kalendářním měsíci s 30 
dny: 
- 3.450 Kč - samotná žena  
- 4.200 Kč – 2 osoby 
- 5.550 Kč – 3 osoby 
- 6.750 Kč – 4 osoby 
- 7.950 Kč – 5 osob 

Ceník na den za rodinu/pokoj 

140 Kč (matka + 1 dítě) 
185 Kč (matka + 2 děti) 
225 Kč (matka + 3 děti) 
265 Kč (matka + 4 děti) 
za každé další dítě + 40 Kč 

Zdroj: pí Bícová, sociální pracovník 
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Aktualizace 
19. 10. 2016 FITNESS AVE, Nádražní 2810/2, Přerov I-Město, 750 02  Přerov 

Provozovatel FITNESS AVE 

Kontaktní 
osoba 

Jindřich Šejba ml. kontakt 724 764 701 

Vlastník 
budovy 

PhDr. Mgr. Robert Knobloch, Blatské sídliště 589, Veselí nad Lužnicí I, 39181 Veselí nad Lužnicí - ½ 
Libor Macháček, Blatské sídliště 589, Veselí nad Lužnicí I, 39181 Veselí nad Lužnicí - ½ 

Kolaudace, 
způsob využití 

Stavba občanského vybavení;  část objektu kolaudována jako ubytovací zařízení 

Počet podlaží 
celkem 

1 podlaží - 4 pokoje Počet obsazených podlaží 
Ubytovna je pouze na 1 podlaží: 
- 4x pokoj 4 lůžka 

Počet 
ubytovaných 
přerovských 
osob 

 
2 

 

Počet ubytovaných 
mimopřerovských osob 

4 
Počet 
ubytovaných 
osob celkem 

6 (jednotlivci – muži) 

Počet 
ubytovaných 
seniorů 
celkem 

-- 

Počet ubytovaných 
zdravotně 
znevýhodněných 
celkem 

-- 
Počet ubytovaných 
rodin s dětmi 
celkem 

-- 

Počet 
ubytovaných 
jednotlivců 
celkem 

6 

Popis 

WC společné pro všechny pokoje (celkem 2x WC) v prostoru mimo pokoje. K dispozici jedna koupelna, resp. 2x sprcha  
+ 2x umývadlo.  Ubytovaní mají rovněž možnost využít vybavenou kuchyňku.  

V ubytovně funguje úklid pokojů, výměna ložního prádla 1x týdně, teplo a energie – zahrnuto v ceně za ubytování. U osob 
dlouhodobě ubytovaných je dovoleno mít vlastní spotřebiče (TV, rádio, ledničku či mikrovlnnou troubu). 

Smlouvy jsou uzavírány na dobu vždy do konce kalendářního roku s možností prodloužení. Ubytovatel nemá problém 
s prodloužením smlouvy, resp. sepsáním nové smlouvy v případech, kdy ubytovaný dodržuje ubytovací řád ubytovny. 
Netoleruje kouření na ubytovně, požívání alkoholu či užívání drog. Při problémech ukončí smlouvu okamžitě. Vzhledem 
k tomu, že ubytovává výhradně muže, problémy se vyskytují výjimečně. Ubytovací kapacita (17 osob) nyní není zcela 
naplněna. 

Ceník měsíčně 
za osobu 

3.700 Kč Ceník na den za osobu 
170 Kč za osobu, která se ubytuje pouze na 1 noc 
140 Kč za osobu, která se ubytuje na 3 – 30 nocí 
CENA JE PLATNÁ POUZE PŘI PLATBĚ PŘEDEM 

Ceník měsíčně 
za 
rodinu/pokoj 

- Ceník na den za rodinu/pokoj - 

Zdroj: p. Šejba, kontaktní osoba 
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Aktualizace 
6. 12. 2016 Jiří Pechál, Dluhonská 2426/90, Přerov I-Město, 750 02  Přerov 

Provozovatel Jiří Pechál 

Kontaktní 
osoba 

Jiří Pechál kontakt 
603 576 969 
pe.trade@seznam.cz 

Vlastník 
budovy 

Alžběta Pechálová, U Hřiště 1633, 76861 Bystřice pod Hostýnem 

Kolaudace, 
způsob 
využití 

Stavba pro výrobu a skladování; ubytovna 

Počet 
podlaží 
celkem 

2 podlaží Počet obsazených podlaží 

Ubytovna je pouze v 1. patře 
budovy:  

- 4 bytové jednotky 1+1 
- 5 bytových jednotek 1+0 

Počet 
ubytovaných 
přerovských 
osob 

 
3 

 

Počet ubytovaných 
mimopřerovských 
osob 

10 
Počet ubytovaných 
osob celkem 

13 

Počet 
ubytovaných 
seniorů 
celkem 

-- 

Počet 
ubytovaných 
zdravotně 
znevýhodněných 
celkem 

0  
 

Počet ubytovaných 
rodin s dětmi 
celkem 

1 
(9 osob) 

Počet 
ubytovaných 
jednotlivců 
celkem 

4 

Popis 

V přízemí budovy se nachází kancelář a velkoobchod se sanitární technikou firmy VOTO, s.r.o., kterou vlastní pan Pechál 
(provozovatel ubytovny), a dále je zde jeho soukromý byt. 

Na patře je celkem 9 bytových jednotek, z toho 4 bytové jednotky 1+1 a 5 bytových jednotek  1+0 - bez sociálního zařízení, 
ale s kuchyňskou linkou. Sociální zařízení je situováno na chodbě, u schodů je velká místnost s 2 sprchovými kouty a místnost 
se 2 WC. Po pravé straně je místnost s 5 WC, každá rodina má své WC. Voda je ohřívána společným bojlerem. V každém 
pokoji je kuchyňská linka. Rodiny mají vlastní nábytek. 

V budově proběhla rekonstrukce – do každé bytové jednotky byla rozvody zavedena voda a plyn. Na sociálních zařízeních byly 
dobudovány sádrokartonové příčky. Provozovatel má v úmyslu v každé bytové jednotce vybudovat koupelnu s WC  
(to se ale zatím stále nepodařilo). Sociální zařízení tak prozatím jistě nesplňuje kritéria hygienických norem (velmi špinavé WC 
– o čistotu se mají starat ubytovaní, ale neděje se tak; sprchy momentálně ne všechny funkční – chybí sprchová hadice  
a nefunguje osvětlení). Prostory ubytovny jsou neudržované, podlahy i zdi špinavé. Dle ČUZK je budova zkolaudována pouze 
jako stavba pro výrobu a skladování, nikoliv ubytování. V ubytovně byl však řádně schválen provozní řád. Dále je ověřeno, 
že pan Pechál má řádně ohlášenou živnost i na provozování ubytovny. Kontrola z živnostenského úřadu by rovněž případnou 
nesrovnalost odhalila. Z důvodu malého obsazení ubytovny byl pan Pechál nucen zrušit vytápění přes kotel a do obydlených 
pokojů umístil přímotopy.  

Všichni ubytovaní jsou dopláceni dávkami pomoci v hmotné nouzi.  

Ceník 
měsíčně za 
osobu 

Dospělé osoby a děti od 18ti 
let - 4.000 Kč 
Děti  – 700 Kč 

Ceník na den za osobu 
133,3 Kč/den 
23,3 Kč/den 

Ceník 
měsíčně za 
rodinu/pokoj 

8.700 – 11.000 Kč Ceník na den za rodinu/pokoj Poměrná část z měsíční částky 

Zdroj: p. Pechál, provozovatel 
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Aktualizace 
27. 10. 2016 LGD Přerov, Škodova 2238/4, Přerov I-Město, 750 02  Přerov 

Provozovatel Richard Lasák 

Kontaktní osoba Richard Lasák kontakt 608 712 547 

Vlastník budovy 
Ivo Gazar, tř. 17. listopadu 298/28, Přerov I-Město, 75002 Přerov 
Richard Lasák, Škodova 693/9, Přerov I-Město, 75002 Přerov 

Kolaudace, 
způsob využití 

Objekt k bydlení; ubytovna 

Počet podlaží 
celkem 

4 podlaží: 
- přízemí Bazar 
- 1. – 3. patro Ubytovna 

Počet obsazených podlaží 
17 pokojů = 45 lůžek: 

- 5 pokojů dvojlůžkových 
- 12 pokojů třílůžkových 

Počet 
ubytovaných 
přerovských osob 

 
7 

 

Počet ubytovaných 
mimopřerovských osob 

20 
Počet 
ubytovaných 
osob celkem 

27 

Počet 
ubytovaných 
seniorů celkem 

- 

Počet ubytovaných 
zdravotně 
znevýhodněných 
celkem 

-- 
Počet ubytovaných 
rodin s dětmi 
celkem 

- 

Počet 
ubytovaných 
jednotlivců 
celkem 

27 

Popis 

V přízemí budovy se nachází prodejna bazarového zboží. 

Všechny pokoje jsou vybaveny nábytkem, lůžky s nočními stolky, šatními skříněmi, lednicí a stolem s židlemi. 
Samozřejmostí jsou lůžkoviny. Čtyřlůžkové pokoje se skládají za dvou samostatných pokojů s vlastním 
vchodem, společnou předsíní a společným sociálním zařízením (WC a koupelna) pro oba pokoje. 
Dvoulůžkové pokoje mají sociální zařízení přes chodbu. Na každém patře je společná kuchyňka vybavena 
plynovým sporákem, kuchyňským nábytkem a jídelním stolem. Dále je hostům k dispozici prádelna. 

Smlouvy jsou uzavírány na dobu neurčitou. V případě konfliktu, nedodržování hygieny a pořádku  
je ubytování okamžitě zrušeno a smlouva zaniká. Veškerou agendu a dokumentaci s ubytovnou vede  
p. Lasák. Ubytovací kapacita není zdaleka naplněna. Ubytovatel dává přednost dělníkům,  
kteří se na ubytovně zdržují pouze večer (přes den jsou v práci) a poplatek za ubytování hradí hotově.  

Ceník měsíčně za 
osobu 

4.500 Kč Ceník na den za osobu 150 Kč 

Ceník měsíčně za 
rodinu/pokoj 

Neubytovává rodiny 
s dětmi 

Ceník na den za rodinu/pokoj -- 

Zdroj: p. Lasák, kontaktní osoba 
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Aktualizace 
23. 11. 2016 Michaela Sasáková, Škodova 752/1, Přerov I-Město, 750 02  Přerov 

Provozovatel Michaela Sasáková 

Kontaktní osoba Michaela Sasáková kontakt 775 352 007 

Vlastník budovy Marek Rybka, č. p. 460, 75104 Rokytnice 

Kolaudace, 
způsob využití 

Objekt k bydlení; ubytovna 

Počet podlaží 
celkem 

2 podlaží: 
- přízemí Hostinec 
- 1. patro Ubytovna 

Počet obsazených podlaží 
1. patro: 10 pokojů = 30 lůžek 
- 3 pokoje 1x lůžko 
- 7 pokojů vícelůžkových (dle potřeby) 

Počet 
ubytovaných 
přerovských osob 

 
7 

 

Počet ubytovaných 
mimopřerovských osob 

2 
Počet 
ubytovaných 
osob celkem 

9 

Počet 
ubytovaných 
seniorů celkem 

- 

Počet ubytovaných 
zdravotně 
znevýhodněných 
celkem 

- 
Počet ubytovaných 
rodin s dětmi 
celkem 

1 

Počet 
ubytovaných 
jednotlivců 
celkem 

7 

Popis 

V přízemí budovy se nachází hostinec.  

Na patře je WC + sprcha – společné jak pro muže, tak pro ženy. Na chodbě je kuchyňská linka, sporák, 
mikrovlnná trouba, lednice, varná konvice. Na pokoji je k dispozici TV.   

Smlouvy jsou uzavírány na dobu neurčitou. Veškerou agendu a dokumentaci s ubytovnou vede p. Sasáková. 
Na ubytovně došlo k úbytku dělníků, majitelka je musela přestěhovat kvůli ruchu. Jednalo se přibližně  
o 10 až 15 osob. Provozovatelka krátkodobě ubytovala matku s dítětem, do budoucna ale nemá v zájmu 
ubytovávat rodiny s dětmi. 

Ceník měsíčně za 
osobu 

4.800 Kč Ceník na den za osobu 
180 Kč 
220 Kč (1lůžkový pokoj) 

Ceník měsíčně za 
rodinu/pokoj 

4.068 Kč (pokoj/2osoby) Ceník na den za rodinu/pokoj -- 

Zdroj: p. Sasáková, kontaktní osoba 
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Aktualizace 
7. 10. 2016 Na Čáře, Kojetínská 2288/3, Přerov I-Město, 750 02  Přerov 

Provozovatel Ing. Jaroslav Novotný 

Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Novotný kontakt 602 746 627 

Vlastník budovy Sangold s r. o., Kojetínská 2288/3, Přerov I-Město, 75002 Přerov 

Kolaudace, 
způsob využití 

rodinný dům; počet bytů: 4; bez výtahu 

Počet podlaží 
celkem 

Sklep – pivnice 
Přízemí + 3 patra 

Počet obsazených podlaží 

Přízemí + 3 patra 
K dispozici 10 pokojů s kapacitou 30 lůžek. 
Počty lůžek na pokojích lze upravit 
dle potřeby (2, 3 a 4 lůžka). 

Počet 
ubytovaných 
přerovských osob 

 
7 

 

Počet ubytovaných 
mimopřerovských osob 

15 
Počet 
ubytovaných 
osob celkem 

22 

Počet 
ubytovaných 
seniorů celkem 

- 

Počet ubytovaných 
zdravotně 
znevýhodněných 
celkem 

-- 
Počet ubytovaných 
rodin s dětmi 
celkem 

1 
(1+2 děti) 

Počet 
ubytovaných 
jednotlivců 
celkem 

19 

Popis 

Na každém patře je WC + sprcha – společné jak pro muže, tak pro ženy. Na chodbě je kuchyňská linka, 
sporák, mikrovlnná trouba, lednice, varná konvice. V přízemí je k dispozici pračka, na pokojích je TV.  
Ubytovna je vytápěna plynem. 

Ubytována je jedna tříčlenná rodina. Zdržuje se zde 9 dělníků a ostatní jsou zabezpečováni dávkami pomoci 
v hmotné nouzi. 

Smlouvy jsou uzavírány na dobu neurčitou. Veškerou agendu a dokumentaci s ubytovnou vede Ing. Novotný. 
Ubytovatel dává přednost dělníkům, kteří se na ubytovně zdržují pouze večer (přes den jsou v práci). 
  

Ceník měsíčně za 
osobu 

4.650 Kč 
Ceník na den za 
osobu 

150 Kč 

Ceník měsíčně za 
rodinu/pokoj 

9.300 Kč 
Ceník na den za 
rodinu/pokoj 

310 Kč 

Zdroj: Ing. Jaroslav Novotný, kontaktní osoba 
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Aktualizace 
28. 11. 2016 Ubytovna Pavel Mirga, Dluhonská 2935/94, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 

Provozovatel 
Pavel Mirga, Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 75002 Přerov - od 15.02.2016 
 

Kontaktní osoba Pavel Mirga kontakt 737 367 178 

Vlastník budovy 

Pavel Mirga, Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 75002 Přerov 
Omezení vlastnického práva 

Typ 

Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti 

Nařízení exekuce - Mirga Pavel 

Zahájení exekuce - Mirga Pavel 

Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu 

Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu 
 

Kolaudace, 
způsob využití 

Stavba ubytovacího zařízení 

Počet podlaží 
celkem 

2 Počet obsazených podlaží 

Přízemí – 10 pokojů po 3-4 lůžkách – 
jednotlivci + 1 byt 

1.patro – 13 pokojů (prakticky 11 pokojů, 
jelikož některé rodiny obývají 2 pokoje) 

Počet 
ubytovaných 
přerovských osob 

34 
Počet ubytovaných 
mimopřerovských osob 

13 
Počet 
ubytovaných 
osob celkem 

47 

Počet 
ubytovaných 
seniorů celkem 

2 

Počet 
ubytovaných 
zdravotně 
znevýhodně-
ných celkem 

2 PnP 
1 ID 

Počet ubytovaných 
rodin s dětmi 
celkem 

8 
(+3 rodiny 
s dospělým 

dítětem) 

Počet 
ubytovaných 
jednotlivců 
celkem 

5 

Popis 

V přízemí, které je bezbariérové, jsou 2 WC a sprcha. Nachází se zde také větší místnost s kuchyňskou linkou  
a vybavením, místnost je užívána jako jídelna a společenská místnost s TV. Sociální zařízení je umístěno na každém 
patře. 

V horním patře je velká koupelna s rohovou vanou, sprchovým koutem a WC, kde je společná pračka a dvě umývadla. 
Toto užívají rodiny společně, poplatek za použití pračky se nehradí. V jedné zvláštní koupelně jsou umístěny tři 
sprchové kouty, které využívají zejména muži. Zvlášť jsou umístěné zděné kóje s 5 WC, které mají rodiny mezi sebou 
rozdělené. Na patře je větší společná kuchyně s 2 elektrickými sporáky a jídelním stolem. 

V poplatku za ubytování je zahrnuta platba elektrické energie, spotřeba vody a poplatek z ubytovací kapacity. 
Smlouvy jsou uzavírány na dobu určitou (6 měsíců). 

Pokoje jsou vybaveny nábytkem, po dohodě je možnost mít vlastní nezávadný nábytek. V případě zájmu je možnost 
využít ložní prádlo (výměna 2x měsíčně).  

Při osobním jednání s p. Mirgou byly upřesněny informace o počtu osob na ubytovně a o cenách za ubytování. 
V současné době došlo ke snížení počtu osob na ubytovně, 2 pokoje jsou prázdné. Pan Mirga se nadále snaží 
ubytovaným pomoci získat jiné vhodnější bydlení v podobě nájmu nebo podnájmu. Nově zařizuje kancelář pro sebe  
a paní Černou v prvním patře.  

Ceník měsíčně za 
osobu 

3.700,- Kč  
Ceník na den za 
osobu 

poměrná část z měsíční částky  

Ceník měsíčně za 
rodinu/pokoj 10.000,- Kč (bez ohledu na počet dětí) 

Ceník na den za 
rodinu/pokoj 

poměrná část z měsíční částky 

Zdroj: p. Mirga, kontaktní osoba 



ZPRÁVA O AKTUÁLNÍM VÝVOJI NA UBYTOVNÁCH PROVOZOVANÝCH NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROV 

ČERVENEC – PROSINEC 2016 Stránka 20 
 

 

 

 

 

  



ZPRÁVA O AKTUÁLNÍM VÝVOJI NA UBYTOVNÁCH PROVOZOVANÝCH NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROV 

ČERVENEC – PROSINEC 2016 Stránka 21 
 

Aktualizace  
6. 12. 2016 

Ubytovna BERNARD, Kojetínská 358/71, Přerov I-Město, 750 02  Přerov 

Provozovatel Jiří Bernard, Malá Trávnická 2103/3, Přerov I-Město, 75002 Přerov 2 

Kontaktní osoba 
Petra Bernardová 
Jiří Bernard 

kontakt 
725 103 219 
725 103 217 

Vlastník budovy 
Do 30. 11. 2016 - MABA, s.r.o, Bělčická 3184/24, Záběhlice, 14100 Praha;  
Od 1. 12. 2016 je vlastníkem Anglický Resort investment s.r.o., V Šáreckém údolí 2586/37a. Dejvice, 
16400 Praha 6 

Kolaudace, 
způsob využití 

Stavba občanského vybavení; změna v užívání části stavby na ubytovnu 

Počet podlaží 
celkem 

budova – 5 NP (přízemí + 4 
patra) 

Počet obsazených 
podlaží 

1 – ve 2. patře (III. NP) 

Počet 
ubytovaných 
přerovských 
osob 

 
28 

 

Počet ubytovaných 
mimopřerovských osob 

2 
Počet 
ubytovaných 
osob celkem 

30 

Počet 
ubytovaných 
seniorů celkem 

1 

Počet 
ubytovaných 
zdravotně 
znevýhodněných 
celkem 

- 

Počet 
ubytovaných 
rodin s dětmi 
celkem 

3 = 10 osob 
(celkem 5 
dětí) 

Počet 
ubytovaných 
jednotlivců 
celkem 

20 

Popis 

Prostory ubytovny se nacházejí ve III. NP – 2. patro (výtah). Na pravé straně se nacházejí pokoje pro rodiny 
s dětmi (odděleny prosklenou přepážkou), kuchyňka, sklad prádla. Na levé straně jsou pokoje pro jednotlivce 
(muže i ženy). Pokoje jsou 2 – 4 lůžkové. K dispozici jsou 2 sprchy (1x ženy, 1x muži) a 7x WC (3x muži, 3x ženy, 
1x personál). Naproti schodiště je kancelář. Celková kapacita ubytovny je stanovena na max. počet 30 osob, 
která je v současné době zcela naplněna. Na patře funguje tzv. služba, která obsluhuje vstup do budovy  
(na ubytovnu). 

Smlouva o ubytování je uzavírána na dobu určitou – max. 3 měsíce. V ceně za ubytování jsou zahrnuty veškeré 
poplatky (elektrická energie, spotřeba vody, použití pračky, lednice) a služby (prádelna, úklid). Ubytovaní mají 
možnost využít společné kuchyňky, větší prádlo 1x týdně dát do prádelny.  

Vybavení pokojů patří ubytovně, včetně povlečení. Na podlaze jsou koberce, na oknech žaluzie nebo záclony. 
Výjimečně - po dohodě je možné mít svůj vlastní nábytek. 

Od 1. 12. 2016 přešla stavba na nového vlastníka. Smlouva k obytným částem ubytovny platí i nadále a nemusí 
být nově uzavírány s novým majitelem. Jinak je tomu však u prostor, kde je šatník, posilovna, herna a další 
prostory, které provozovatel využívá. Zde platnost smluv skončila s přechodem budovy na nového majitele. 
Přestože provozovatel se s novými majiteli spojil a žádal o uzavření smluv, zatím k tomu nedošlo. 

Provozovatel nově od 1. 12. 2016 převzal ubytovnu na ulici Tovární – 1. patro. Šatník, který se nacházel 
v ubytovně na Kojetínské ulici, se stěhuje do prostor na ulici Tovární, ale až po provedeném postřiku proti 
štěnicím. Smlouvy o ubytování budou uzavírány na dobu určitou - na dva měsíce s možností jejich prodloužení. 

Ceník měsíčně 
za osobu 

jednotlivec:  3.450 Kč  
dělník: 3.000 Kč 
senior, inv. důchodce: 3.500 Kč 

Ceník na den 
za osobu 

dlouhodobější ubytovaní:  
100 – 120 Kč 

krátkodobé ubytování: 120 Kč  

Ceník měsíčně 
za rodinu/pokoj 

7.200 Kč – max. 2členná rodina 
8.800 Kč – 3-4členná a vícečetná rodina 

Ceník na den 
za rodinu/pokoj 

100 Kč – 120 Kč (dospělý) 
60 Kč nebo zdarma (dítě) 

Zdroj: p. Bernardová, kontaktní osoba 
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Aktualizace 
13. 10. 2016 Ubytovna DONA, Čechova 1672/14, Přerov I-Město, 750 02  Přerov 

Provozovatel Nguyen Thi Hoi, V. Nezvala 87/20, Třebíč-Stařečka, 674 01 Třebíč; tel. kontakt 776 239 773 

Kontaktní osoba 
 
Nguyen Thi Hoi 
 

Kontakt 
 
773 111 141 
 

Vlastník budovy 
Miček Vladimír Ing. Bc., Kratochvílova 147/8, Přerov I-Město, 75002 Přerov  
Mičková Monika Ing., Kratochvílova 147/5, Přerov I-Město, 75002 Přerov  
SJM Pastorčák Jaroslav a Pastorčáková Marta, Lešetínská 2304/4, Přerov I-Město, 75002 Přerov 

Kolaudace, 
způsob využití 

Objekt k bydlení; ubytovna 

Počet podlaží 
celkem 

2 podlaží: 
- 1. podlaží - bar a herna 
- 2. podlaží ubytovna se 4. 

pokoji 

Počet obsazených 
podlaží 1 podlaží (2. NP) 

Počet 
ubytovaných 
přerovských osob 

 
2 

 

Počet ubytovaných 
mimopřerovských osob 

0 
Počet 
ubytovaných 
osob celkem 

2 

Počet 
ubytovaných 
seniorů celkem 

0 

Počet 
ubytovaných 
zdravotně 
znevýhodněných 
celkem 

0 

Počet 
ubytovaných 
rodin s dětmi 
celkem 

0 

Počet 
ubytovaných 
jednotlivců 
celkem 

2 

Popis 

 

Ubytovna je situována v řadově zástavbě dvoupodlažních domů na ul. Čechova, kde v přízemí je herna 
Tipsport a bar. 

Dne 29. 2. 2016 byl Krajskou hygienickou stanicí schválen provozní řád. 

Do ubytovny se vchází z herny, dveřmi opatřenými koulí. Každý ubytovaný proto musí použít ke vstupu 
do prostor ubytovny klíč, který od provozovatele obdrží při nastěhování.  

Za dveřmi je schodiště vedoucí do druhého podlaží, kde jsou 4 pokoje (kapacita 7 lůžek), schody na půdu 
a byt. K pokojům přináleží kuchyňka, ze které se dá vejít na terasu, dvě toalety, každá s jednou mísou. Vedle 
toalet je další místnost se dvěma oddělenými sprchami, z toho je jen jedna funkční.  

V chodbě je dále umístěna pračka, kterou mohou využívat bezplatně ubytovaní pro svou potřebu. Ložní 
prádlo, které při ubytování obdrží, si perou uživatelé sami ve své režii.   

Dohody o dlouhodobém ubytování (smlouvy) jsou uzavírány na dobu neurčitou s 14 denní výpovědní 
lhůtou.  V ceně je zahrnuto „ubytování, výměna ložního prádla a ručníků 1x měsíčně, poslech TV programů 
a dodávka energií na použití lednice a elektrického vařiče“.   

 

Ceník měsíčně za 
osobu 

4.000 Kč – 4 200 Kč 
(záleží na délce ubytování)  

Ceník na den za osobu 
150 Kč pro dlouhodobě 
ubytované 
180 Kč ostatní  

Ceník měsíčně za 
rodinu/pokoj 

--- 
Ceník na den za 
rodinu/pokoj 

--- 

Zdroj: Nguyen Thi Hoi, kontaktní osoba 
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Aktualizace 
8. 11. 2016 Ubytovna, Hranická 157/23, Přerov II-Předmostí, 751 24  Přerov 

Provozovatel 
Jaroslav Rybka 
Ludmila Rybková 

Kontaktní osoba Michal Louda kontakt 728 059 467 

Vlastník budovy 
Dle ČUZK Sportovní klub MAMUT s.r.o., Hranická 157/23, Přerov II-Předmostí, 75124 Přerov 
Dle sdělení p. Rybky je vlastník MARAPRO – Invest s.r.o., 75104, Rokytnice 460 

Kolaudace, 
způsob využití 

Stavba občanského vybavení;  

Počet podlaží 
celkem 

jednopodlažní budova 
Počet obsazených 
podlaží 

1 podlaží – 17 pokojů (8 pokojů 
s jednou osobou, 7 pokojů se dvěma 
osobami, 2 pokoje se třemi osobami) 

Počet 
ubytovaných 
přerovských osob 

 
14 

 

Počet ubytovaných 
mimopřerovských osob 

12 
Počet 
ubytovaných 
osob celkem 

26 
z toho 7 žen 

Počet 
ubytovaných 
seniorů celkem 

-- 

Počet ubytovaných 
zdravotně 
znevýhodněných 
celkem 

-- 

Počet 
ubytovaných 
rodin s dětmi 
celkem 

-- 

Počet 
ubytovaných 
jednotlivců 
celkem 

26 

Popis 

Dle sdělení kontaktní osoby pana Loudy je nově vlastníkem objektu společnost MARAPRO – Invest s.r.o. 
zastoupená panem Milanem Rybkou. 

V první třetině chodby je umístěno sociální zařízení: pro muže 1x WC, 3 pisoáry, 3x sprcha, 3x umývadlo; 
pro ženy 2x WC, 2x sprcha, 2x umývadlo. Součástí pánských sprch jsou 2 automatické pračky. Na konci 
chodby je kuchyně vybavena elektrickým sporákem, mikrovlnnou troubou, kuchyňskou linkou a dřezem. 
Jsou zde i 3 stoly, 12 židlí a třímístná sedací souprava. Nový vlastník již provedl opravu střechy objektu 
ubytovny. 

V ceně za ubytování je zahrnut poplatek za TV, WIFI, praní prádla, výměna ložního prádla, lednice, poplatek 
z ubytovací kapacity. 

Ceník měsíčně za 
osobu 

4.000 Kč od 6/2016; 
5.000 Kč (1 osoba sama 
na pokoji) 

Ceník na den za osobu -- 

Ceník měsíčně za 
rodinu/pokoj 

Není – neubytovává 
rodiny 

Ceník na den za 
rodinu/pokoj 

Není – neubytovává rodiny 

Zdroj: vlastní šetření bez přítomnosti provozovatele; přítomen p. Louda – kontaktní osoba 
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Aktualizace 
19. 10. 2016 Ubytovna CHEMIK, Velké Novosady 1573/13, Přerov I-Město, 750 02  Přerov 

Provozovatel PRVNÍ KPU s r. o. 

Kontaktní 
osoba 

Vratislav Pospíšil – jednatel 
František Kornel - jednatel 

kontakt 
602 739 580 
605 204 129 

Vlastník budovy Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 75002 Přerov 2 

Kolaudace, 
způsob využití 

Objekt k bydlení; ubytovna 

Počet podlaží 
celkem 

8 podlaží – na patře 8 bytových 
jednotek 
64 pokojů 

Počet obsazených podlaží 
5 pater – sportovci, 
montážníci, příležitostní hosté 
3 patra – jednotlivci, rodiny 

Počet 
ubytovaných 
přerovských 
osob 

 
41 

 

Počet ubytovaných 
mimopřerovských osob 

7 
Počet 
ubytovaných 
osob celkem 

48 

Počet 
ubytovaných 
seniorů celkem 

0 

Počet 
ubytovaných 
zdravotně 
znevýhodněných 
celkem 

- 
Počet ubytovaných 
rodin s dětmi 
celkem 

8 

Počet 
ubytovaných 
jednotlivců 
celkem 

16 

Popis 

Při vstupu do budovy je umístěna recepce, kde hosté hlásí odchod a příchod do budovy (návštěvy).  
Recepce a parkoviště je monitorováno kamerovým systémem. 

Osmipatrová budova Chemik je vybavena výtahem. Na každém patře se nachází 8 bytových 
jednotek, které jsou vybaveny vlastní kuchyní a sociálním zařízením. Ubytovna disponuje 
dvoulůžkovými a čtyřlůžkovými pokoji (bytovými jednotkami). Pokoje jsou dále vybaveny vlastní 
lednicí i TV. Každá bytová jednotka má vlastní vchod a zvonek. Bytové jednotky jsou vhodné 
ke krátkodobému i dlouhodobému pronájmu.  V koupelně je umývadlo, sprchový kout a WC. 
V suterénu budovy je prádelna – ubytovaní si mohou za poplatek 30 – 50 Kč vyprat prádlo včetně 
lůžkovin. 

V ubytovně funguje úklid pokojů, výměna ložního prádla, teplo a energie – zahrnuto v ceně 
za ubytování. Osoby dlouhodobě ubytované si pokoje uklízí sami. Je u nich dovoleno mít vlastní 
spotřebiče (TV, rádio, ledničku či mikrovlnnou troubu). Po dohodě je také možné mít vlastní 
vybavení bytovým nábytkem. 

Smlouvy o ubytování osob jsou nově uzavírány na dobu určitou – do 31. 12. 2016. Ubytované 
osoby jsou povinny dodržovat ubytovací řád ubytovny. V celém objektu není dovoleno kouření, 
požívání alkoholu či užívání drog. Při problémech je smlouva ukončena okamžitě.  

Ubytovací kapacita (156 osob/lůžek) není nikdy zcela naplněna. Počet hostů se neustále mění  
- zejména u pracovníků stavebních firem (v případě turnusových pobytů není účtována rezervace 
lůžka). 

Ceník měsíčně 
za osobu 

4.000 Kč (dlouhodobě 
ubytovaní hosté)  

Ceník na den za osobu 
1 osoba – 200 Kč za 1 noc/pokoj 
1 osoba – více než 31 nocí – 129 
Kč za 1 noc/pokoj 

Ceník měsíčně 
za rodinu/pokoj 

9.100 Kč (dlouhodobě 
ubytovaní hosté – buňka 
2+KK) 

Ceník na den za rodinu/pokoj 
2 osoby a více – 294 Kč 1 
noc/buňka 2+KK 
dlouhodobě ubytovaní hosté  

Zdroj: Vratislav Pospíšil, jednatel (kontaktní osoba) 
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Aktualizace 

21. 11. 2016 
Ubytovna CHEMIK 2, Velké Novosady 1571/11, Přerov I-Město, 750 02  Přerov 

Provozovatel 
Marek Rybka 
1. NP – p. Sasáková 

Kontaktní 
osoba 

Marek Rybka 
Miluše Sasáková 

kontakt 
608 330 007 
775 352 007 

Vlastník 
budovy 

Marek Rybka, č. p. 460, 75104 Rokytnice 

Kolaudace, 
způsob využití 

Objekt k bydlení 

Počet podlaží 
celkem 

9 podlaží: 
přízemí  
8 nadzemních pater 

Počet obsazených podlaží 
62 bytových jednotek - 
kapacita je 100 % 
naplněna 

Počet 
ubytovaných 
přerovských 
osob 

 
nezjištěno 

 

Počet ubytovaných 
mimopřerovských osob 

nezjištěno 
Počet 
ubytovaných 
osob celkem 

nezjištěno 

Počet 
ubytovaných 
seniorů 
celkem 

nezjištěno 

Počet 
ubytovaných 
zdravotně 
znevýhodněných 
celkem 

nezjištěno 

Počet ubytovaných 
rodin s dětmi 
celkem 

nezjištěno 

Počet 
ubytovaných 
jednotlivců 
celkem 

nezjištěno 

Popis 

Osmipatrová budova Chemik 2 je vybavena výtahem. Na každém patře se nachází 7 bytových jednotek (6x garsonka, 1+1 
a větší 1+1), které jsou vybaveny vlastní kuchyní a sociálním zařízením. Pokoje nejsou vybaveny nábytkem, lednicí, ani TV. 
Každá bytová jednotka má vlastní vchod a zvonek. V každé bytové jednotce je přípojka TV, měřáky na teplou i studenou 
vodu, ventil na měření tepla. Bytové jednotky jsou vhodné zejména k dlouhodobému pronájmu.  V koupelně je umývadlo, 
rohová vana a WC. Všechny byty jsou nově zrekonstruované (výměna oken, stupačky, koupelny, kuchyňské linky, podlahy). 
V objektu není recepce. Nájemníci nemají povinnost hlásit odchod, příchod do budovy. 

V ubytovně funguje úklid pouze chodeb (1x týdně). V ceně za obytnou místnost je zahrnuta záloha na služby a energie, 
které jsou jednou ročně zúčtovány.  U osob dlouhodobě ubytovaných je možné snížení zálohy na služby a energie, 
a to s přihlédnutím na předchozí vyúčtování těchto služeb. 

Nájemní smlouvy k obytné místnosti jsou uzavírány na dobu neurčitou. Při uzavření smlouvy je podmínka uhrazení 
jednorázové kauce ve výši 7.000 Kč. 

Ubytovací kapacita 62 bytových jednotek je zcela naplněna. 

Depistáží dne 26. 8. 2014 bylo mj. zjištěno, že 1. NP je užíváno jako UBYTOVNA, kterou provozuje p. Miluše Sasáková 
(tchýně p. Rybky) - E-mail: sasakovam@seznam.cz; telefon: +420 775 352 007. Paní Sasáková má uzavřenou smlouvu 
s panem Rybkou o pronájmu 1. NP (nadzemního patra). 

Dle http://ubytovani-prerov.cz/ zjištěno, že nabízí ubytování na ubytovně s kapacitou 28 lůžek (6 bytů). K dispozici je 
8 dvoulůžkových a 4 třílůžkové pokoje se sociálním zařízením, televizí a postelí. Dále je k dispozici společná kuchyňská 
linka s mikrovlnnou troubou, pračkou, elektrickou troubou a rychlovarnou konvicí.  

Smlouvy jsou uzavírány na dobu neurčitou (osoby pobírající dávky hmotné nouze). V případě ubytovaných dělníků 
(krátkodobé pobyty) nejsou uzavírány smlouvy, ale je vystavena faktura za pobyt dle počtu nocí. 

Ceník měsíčně 
za osobu 
(p. Rybka) 

nezjištěno Ceník na den za osobu (p. Rybka) nezjištěno 

Ceník měsíčně 
za osobu 
(p. Sasáková) 

4.800 Kč (obývá sám pokoj) 
3.700 Kč (v pokoji 2 osoby) 

Ceník na den za osobu 
(p. Sasáková) 

150 – 180 Kč 
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Ceník měsíčně 
za 
rodinu/pokoj 
(p. Rybka) 

 garsonka – 4.100 Kč + 900 Kč (energie 
+ služby) 

 1+1 – 4.400 Kč + 1.400 Kč (energie + 
služby) 

 větší 1+1 – 4.600 Kč + 1.400 Kč 
(energie + služby) 

Ceník na den za rodinu/pokoj 
(p. Rybka) 

nezjištěno 

Ceník měsíčně 
za 
rodinu/pokoj 
(p. Sasáková) 

neubytovává rodiny s dětmi 
Ceník na den za rodinu/pokoj 
(p. Sasáková) 

neubytovává rodiny s dětmi 

Zdroj: p. Rybka, provozovatel a p. Sasáková (provozovatelka 1. NP) 

V rámci pravidelného monitoringu ubytoven na území statutárního města Přerova dne 24. 11. 2014 byl osloven vlastník objektu 
p. Marek Rybka s žádostí o aktualizaci stavů (počtu osob) na ubytovně Chemik 2. Provozovatel opakovaně uvedl, že budova 
je nově zrekonstruovaná a splňuje veškeré podmínky standardního bydlení. Neztotožňuje se s názorem, že je tento objekt 
zahrnut do seznamu tzv. sociálních ubytoven a odmítl sdělit potřebné informace o ubytovaných osobách. Nebrání se návštěvám 
sociálních pracovníků vyplácejících dávky pomoci v hmotné nouzi – Doplatek na bydlení. On sám však již žádné informace 
podávat nebude. Stejné stanovisko zaujala provozovatelka 1. NP p. Miluše Sasáková. 

Na základě shora uvedeného nelze počet ubytovaných osob zjistit a ve shora uvedené tabulce je uveden stav z předchozího 
období 06-08/2014. V rámci monitorování stavů ubytoven na území města Přerova navrhujeme i nadále spolupracovat 
se sociálními pracovníky Úřadu práce Přerov, a vlastníka objektu a provozovatelku v záležitosti aktualizace stavů (počtu osob) 
na  ubytovnách Chemik 2 a ubytovně Michaela Sasáková na ulici Škodova 1 již neoslovovat. 
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Aktualizace 
11. 11. 2016 Ubytovna na Tovární, Tovární 1204/3, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 

Provozovatel 
Magion Holding, s. r. o., V Aleji 759/24, Ráj, 73401 Karviná, IČ 04107870 – do 1. 12. 2016 
Od 12/2016 Wetzel Residence s.r.o., nám. Svobody 1963/4, 750 02, Přerov, IČ 03654851. 

Kontaktní osoba 
Petra Bernardová 
Jiří Bernard 

kontakt 
725 103 219 
725 103 217 

Vlastník budovy Miroslav Dokupil, Dr. Veselého 1007, 76326 Luhačovice 

Kolaudace, 
způsob využití 

Objekt k bydlení; ubytovna 

Počet podlaží 
celkem 

6 podlaží: 
- 1. podlaží je průchozí 

s uzavřenými prostory 
- 2. podlaží bytové jednotky 
- 3. podlaží uzavřeno, zatím 

neobydleno 
- 4. - 5. podlaží – uzavřeno 
- 6. podlaží – půda 

Počet obsazených podlaží 
Obsazeno jedno, a to 2. podlaží – 
jednotlivci a rodiny s dětmi 

 

Počet 
ubytovaných 
přerovských osob 

 
41 

 

Počet ubytovaných 
mimopřerovských osob 

4 
Počet 
ubytovaných 
osob celkem 

45 

Počet 
ubytovaných 
seniorů celkem 

2 

Počet ubytovaných 
zdravotně 
znevýhodněných 
celkem 

- 
Počet ubytovaných 
rodin s dětmi 
celkem 

3 
(14 osob) 

Počet 
ubytovaných 
jednotlivců 
celkem 

31 

Popis 

Provozovatelé – jednatelé fy Magion Holding, s. r. o. se sídlem V Aleji 759/24, Ráj-Karviná – p. Tomáš Bischoft 
a Michael Pawlik ukončili činnost ke dni 1. 12. 2016. 

Dle dostupných informací měli o provozování ubytovny údajně zájem dva subjekty: Pavel Mirga, provozovatel 
ubytovny na ul. Dluhonské a Jiří Bernard, provozovatel ubytovny Kojetínská 71. Pan Pavel Mirga vzhledem k vysokým 
dluhům na nájmu z dřívější činnosti na zmíněné ubytovně, odstoupil od zájmu předmětný objekt provozovat. Druhý 
zájemce pan Jiří Bernard po obhlídce prostor a po předběžné kalkulaci nákladů na opravy a eventuální dílčí 
rekonstrukce vyhotovil a předložil Krajské hygienické stanici Olomouckého kraje návrh provozního řádu.  
Dne 06. 12. 2016 byl schválen provozní řád provozovateli WETZEL RESIDENCE s. r. o., právnické osobě, se sídlem 
nám. Svobody 1963/4, 750 02, Přerov – Přerov I-Město, IČO 03654851.  

Bývalý provozovatel Magion Holding, s. r. o. nebyl ochoten podat informace o ubytovaných osobách. Současný 
provozovatel přebírá ubytovnu a nemá ještě vyhotoveny smlouvy s ubytovanými osobami. Ve zprávě je tak uveden 
počet ubytovaných osob ke dni 13. 5. 2016, kdy proběhlo poslední úspěšné šetření na dané ubytovně. 

 

Ceník měsíčně za 
osobu 

4.000 Kč  Ceník na den za osobu poměrná část z měsíční částky  

Ceník měsíčně za 
rodinu/pokoj 

 
rodina s dětmi: za každé dítě 
2.000 Kč; 
(např. dospělý + 3 děti 
10.000 Kč)  
 

Ceník na den za 
rodinu/pokoj 

poměrná část z měsíční částky 

Zdroj: p. Jiří Bernard, kontaktní osoba 
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Aktualizace 
25. 10. 2016 

Ubytovna pro bezdomovce, U výstaviště 1269/12  a U výstaviště 1273/14, Přerov I-Město,  
750 02 Přerov 

Provozovatel Český červený kříž – oblastní spolek Přerov, U Bečvy 1, Přerov I-Město. 75002 Přerov 

Kontaktní osoba 
Michal Děrda 
Eva Mezírková Barešová, DiS. 

kontakt 
776 749 133 
608 912 153 

Vlastník budovy Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 75002 Přerov 

Kolaudace, 
způsob využití 

Objekt k bydlení. 

 

Počet podlaží 
celkem 

2 přízemní budovy Počet obsazených podlaží Obsazeno 1,5 ubytovny 

Počet 
ubytovaných 
přerovských osob 

29 
Počet ubytovaných 
mimopřerovských osob 

22 
Počet 
ubytovaných 
osob celkem 

51 

Počet 
ubytovaných 
seniorů celkem 

11 

Počet 
ubytovaných 
zdravotně 
znevýhodněných 
celkem 

5 

Počet 
ubytovaných 
rodin s dětmi 
celkem 

-- 

Počet 
ubytovaných 
jednotlivců 
celkem 

51 

Popis 

Jedná se o 2 přízemní budovy, z nichž první budova pod číslem 1269/12 je zcela zaplněná, druhá budova pod číslem 
1273/14 je zaplněna z poloviny. 

V ubytovně není ubytována žádná rodina s dětmi. Jsou zde ubytovány pouze 4 páry - manželské páry nebo páry žijící 
v poměru druh a družka, kteří žijí v menším pokoji. 

Ubytovnu tvoří 4 x dvoulůžkové pokoje a 18 x třílůžkové pokoje (čtyřlůžkové pokoje byly zrušeny). 

Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou. 

Při vstupu do budovy je funkční vrátnice (kancelář) se službou, kde se střídají 4 vrátní. Zde se také vyřizují všechny 
požadavky ubytovaných osob, ve skříních jsou uloženy smlouvy, další dokumentace apod. 

Sociální zařízení je umístěno vždy uprostřed každé budovy. Zvlášť jsou umístěny WC, kdy v první budově je 9 WC,  
ve druhé budově jsou 4 WC. Záchody jsou rozděleny pro jednotlivé pokoje, kdy mají vždy 2 pokoje společné WC, které 
si zamykají. V každé budově jsou vždy 3 sprchy a 4 umyvadla. Koupelny jsou však společné pro ženy a muže, dveře  
jsou však opatřeny zámkem. V koupelně je i pračka, kde je možno si za poplatek vyprat prádlo. 

V každé z budov je společná kuchyňka s kuchyňskou linkou a elektrickým sporákem. Na pokoji je možné mít svůj vlastní 
vařič, za který je nutné si připlatit. 

V současné době ČČK provozuje pouze „klasickou“ ubytovnu, neposkytuje žádnou registrovanou službu. 

Kapacita ubytovny – 78 lůžek není naplněna; je 27 volných lůžek. 

 

Ceník měsíčně za 
osobu 

3.600,- Kč Ceník na den za osobu 

Odvíjí se od počtu dní měsíce a toho, zda jde  
o jednotlivce či pár. 

Příplatek 100,- Kč za vařič, 150 Kč za lednici,  
100 Kč za TV a 30 Kč za 1x praní v pračce 
vč. dávky pracího prášku 

Ceník měsíčně za 
rodinu/pokoj 

Manželský pár 
nebo poměr druh a družka  
7.200,- Kč 

Ceník na den za rodinu/pokoj neuvedeno 

Zdroj: p. Děrda, provozovatel 
           paní Eva Mezírková Barešová, DiS., ředitelka 
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Aktualizace 
26. 9. 2016 Ubytovna SP Centrum, Dluhonská 2926/100, Přerov I-Město, 750 02  Přerov 

Provozovatel Zdeněk Spurný (SP Centrum, s. r. o., Loučany č. p. 711, PSČ 783 44) 

Kontaktní osoba Zdeněk Spurný kontakt 
608 706 730 
spcentrum@volny.cz 

Vlastník budovy Jana Šromová, Družební 768/2a, Nové Sady, 77900 Olomouc 

Kolaudace, 
způsob využití 

Stavba pro výrobu a skladování; změna užívání části objektu na ubytovnu se zázemím pro muže 

Počet podlaží 
celkem 

Dvoupodlažní budova: 
- přízemí skladovací 

prostory, kanceláře 
- prostory ubytovny 

Počet obsazených podlaží 

Kapacita 15 pokojů – 40 lůžek; 
- 1x jednolůžkový pokoj 
- 1x třílůžkový pokoj 
- 13x dvoulůžkový pokoj 

Počet 
ubytovaných 
přerovských osob 

21 
Počet ubytovaných 
mimopřerovských osob 

4 
Počet 
ubytovaných 
osob celkem 

25 

Počet 
ubytovaných 
seniorů celkem 

- 

Počet ubytovaných 
zdravotně 
znevýhodněných 
celkem 

1 

Počet 
ubytovaných 
rodin s dětmi 
celkem 

- 

Počet 
ubytovaných 
jednotlivců 
celkem 

25 

Popis 

Provozovatel má s vlastníkem objektu uzavřenou nájemní smlouvu.  

Ubytovna je určena k ubytování jednotlivců (mužů). K ubytování nejsou přijímány rodiny s dětmi 
ani bezdětné páry.  

Prostory ubytovny prošly rekonstrukcí. Pokoje jsou určeny pro dvě až čtyři osoby, ve výjimečných 
případech pro jednu osobu (po dohodě). Na patře se nachází společná kuchyňka s třemi vařiči a lednicí. 
V základu jsou pokoje vybaveny nábytkem (postele, stolky, židle, skříně). K dispozici jsou lůžkoviny. 
Ubytovaní si mohou vybavit pokoj i vlastním nábytkem. Sociální zařízení je společné – 4x WC,  
4x umyvadlo a 3x sprcha. Ubytovna je udržovaná a působí čistě. O úklid prostorů se stará uklízečka. 

Od poloviny dubna 2016 provozovatel ubytovny nainstaloval k hlavnímu vchodu kamerový systém (řešil 
problémy s nepořádkem, krádežemi, porušováním provozního řádu apod.) 

Kapacita ubytovny je 15 pokojů pro 40 osob (mužů). V současné době je obsazeno 14 pokojů.  

Výměna oken je již hotová, rovněž došlo k výměně dveří za protipožární. Na pokoje bylo zavedeno 
topení.  

Ubytovna není zcela naplněna, zbývá 15 volných míst. Kromě dvou mužů, kteří si ubytování hradí sami, 
jsou všichni osobami v hmotné nouzi a jsou dopláceni dávkami pomoci v hmotné nouzi. 

V částce za ubytování je zahrnuta spotřeba elektrické energie i vody, zapůjčení ložního prádla a poplatek 
z ubytovací kapacity.  

Ceník měsíčně 
za osobu 

1lůžko – 4.996,- Kč 
2lůžko – 7.372,- Kč (3.686, -Kč 
na osobu) 
3lůžko – 9.198,- Kč (3.066,- Kč 
na osobu) 

Ceník na den za osobu Poměrná část z měsíčního poplatku 

Ceník měsíčně 
za rodinu/pokoj 

neuvedeno Ceník na den za rodinu/pokoj neuvedeno 

Zdroj: p. Spurný, provozovatel + vlastní sociální šetření 
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Aktualizace 
26. 9. 2016 

UMZ, s. r. o., Dluhonská 2942/102, Přerov I-Město, 750 02  Přerov 

Provozovatel 
Petr Gerhát 
Věra Gerhátová - jednatelka 

Kontaktní osoba Věra Gerhátová kontakt 724 769 607 

Vlastník budovy 
SJM Rudolf Beránek a Věra Beránková, 9. května 1921/74, Přerov I-Město, 75002 Přerov 
(rodiče pí Gerhátové) 

Kolaudace, 
způsob využití 

Stavba ubytovacího zařízení (rodinný dům) 

Počet podlaží 
celkem 

4 podlaží: 
sklep + 3 patra 

Počet obsazených podlaží 
3 podlaží obytné 
4. podlaží – půdní vestavba (byt 
pronajatý soukromé firmě) 

Počet 
ubytovaných 
přerovských 
osob 

 
24 

 

Počet ubytovaných 
mimopřerovských 
osob 

5 
Počet ubytovaných 
osob celkem 

29 

Počet 
ubytovaných 
seniorů celkem 

1 

Počet 
ubytovaných 
zdravotně 
znevýhodněných 
celkem 

3(ID) 

Počet 
ubytovaných 
rodin s dětmi 
celkem 

2x (2 dospělí a 
jedno dítě) 

Počet 
ubytovaných 
jednotlivců 
celkem 

23 

Popis 

Smlouva o ubytování není uzavírána přímo s klienty. Klientům je pouze vydáno potvrzení o ubytování, 
které je potvrzeno Úřadem práce, oddělením hmotné nouze. Paní Gerhátová vždy jedná přímo  
s oddělením hmotné nouze, kdy předloží seznam ubytovaných a částky k úhradě. 

V částce za ubytování je zahrnuta elektrická energie, spotřeba vody a poplatek z ubytovací kapacity.  
V ceně není zahrnuto praní prádla. Ubytovaní mají možnost za jednorázový poplatek 50 Kč využít služby, 
kterou nabízí paní Gerhátová, kdy oblečení vypere ve svých soukromých prostorách. Někteří ubytovaní  
si chodí prát oblečení do prádelny v Přerově. 

V podzemním patře jsou 3 pokoje po 2 nebo 3 lůžkách, společná kuchyně a prostorné sociální zařízení. 
U kuchyně se nachází malý pokojík - privát manželů Gerhátových. Okna v pokojích jsou ve vyšší úrovni 
a stropy nižší. Další dvě podlaží jsou tvořena vždy dvěma bytovými jednotkami. Každá bytová jednotka má 
tři pokoje, kuchyň a sociální zařízení. Nově je zcela zakázán vstup do sklepních prostor. 

Vybavení pokojů patří ubytovně, včetně povlečení. Po dohodě je možné mít svůj vlastní nábytek. 

O pořádek a úklid se starají ubytovaní sami. V opačném případě - nepořádku a narušování společného 
soužití je to považováno za porušení ubytovacího řádu a výsledkem je výpověď z ubytování.  

Celková kapacita ubytovacího zařízení je 30 osob, ubytováváni jsou muži, ženy i rodiny. Většina 
ubytovaných pobírá dávky pomoci v hmotné nouzi.  

 

Ceník měsíčně za 
osobu 

4.000 Kč 
Ceník na den 
za osobu 

poměrná část z měsíční částky  

Ceník měsíčně za 
rodinu/pokoj 

7.000 Kč 
(částka odpovídá výši poskytnuté dávky 
na bydlení – DnB) 

Ceník na den 
za 
rodinu/pokoj 

poměrná část z měsíční částky 

Zdroj: p. Gerhátová, jednatelka (kontaktní osoba) 
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Aktualizace 
26. 9. 2016 

ZAKOMONT, s r. o., Dluhonská 2418/110 a Dluhonská 2417/112, Přerov I-Město,  
750 02 Přerov 

Provozovatel Lucie Kýbusová 

Kontaktní osoba Ing. Josef Černý kontakt 602 551 753 

Vlastník budovy 
p. č. 3387 – Dluhonská 2418/110 – Černý Filip Ing., Za mlýnem 593/48, Přerov I-Město, 75002 Přerov 
p. č. 3386 – Dluhonská 2417/112 – Kýbusová Lucie, Za mlýnem 593/48, Přerov I-Město, 75002 Přerov 

Kolaudace, 
způsob využití 

Objekt k bydlení;   
Řízení o rekolaudaci objektu proběhlo u Stavebního úřadu Přerov 

Počet podlaží 
celkem 

3 Počet obsazených podlaží 
3, tj. 12 pokojů (kapacita 15 
lůžek) 

Počet 
ubytovaných 
přerovských osob 

11 

Počet 
ubytovaných 
mimopřerovských 
osob 

- 
Počet 
ubytovaných osob 
celkem 

11 

Počet 
ubytovaných 
seniorů celkem 

- 

Počet 
ubytovaných 
zdravotně 
znevýhodněných 
celkem 

1 

Počet 
ubytovaných 
rodin s dětmi 
celkem 

-- 

Počet 
ubytovaných 
jednotlivců 
celkem 

11 

Popis 

Jde o dvojdomek o dvou samostatných vchodech, domy nejsou průchozí. Všechna 3 podlaží domu  
jsou obydlena.   

Majiteli budovy jsou sourozenci Lucie Kýbusová a Ing. Filip Černý. Zakomont s. r. o. má sepsanou nájemní 
smlouvu se soukromou osobou (p. Kýbusovou) za účelem provozování ubytovny v daném objektu. 

Dle rozhodnutí MMPr/138340/2014/PR ze dne 21. 11. 2014, které nabylo právní moci dne 23. 12. 2014, 
povolil Odbor stavebního úřadu a životního prostředí změnu užívání stavby I. a II. NP objektů č. p. 2417, 
2418 v Přerově, Dluhonská 110 a 112. Nyní celé objekty slouží jako ubytovna. V obou objektech jsou v I. NP 
2 jednolůžkové pokoje, ve II. NP 2 jednolůžkové pokoje. V podkroví jsou 2 jednolůžkové pokoje. V současné 
době je volný 1 pokoj, který chce pan Černý zachovat volný i do budoucna, a to pro řemeslníka,  
který na ubytovně pomáhá s různými pracemi. Max. kapacita jednotlivých objektů, včetně stávajícího 
povoleného podkroví je 7 osob, celkově pro oba objekty 14 osob. Provozovatel ubytovny chce tuto 
kapacitu obsadit pouze dle počtu pokojů, tj. na každý pokoj jen 1 osoba. Celkem tedy pro oba objekty  
max. 12 osob. 

Z celkového počtu 11 osob jsou 3 ženy. Jeden z ubytovaných je osobou invalidní ve II. stupni. Všichni jsou 
však uznáni za osoby v hmotné nouzi a jsou zabezpečováni dávkami pomoci v hmotné nouzi. Smlouva  
o ubytování je uzavírána vždy na 1 rok. Klienti zde bydlí dlouhodobě, krátkodobé ubytování se neposkytuje. 
Na ubytovně není ubytována žádná rodina s dětmi. 

V částce za ubytování je zahrnuta úhrada energií i služeb (elektřina, spotřeba vody, otop, čisticí prostředky, 
používání pračky, ložní prádlo a poplatek z ubytovací kapacity. 

V přízemí každé poloviny domu se nachází dva pokoje, malá místnost, kde je společná kuchyňská linka, 
na chodbě je k dispozici sporák, mikrovlnná trouba, lednice a pračka. Ve společné koupelně, která je vždy 
na patře, je WC a sprchový kout. V 1. patře každé poloviny domu jsou taktéž dva pokoje; v jednolůžkovém 
pokoji je společná kuchyňská linka a na chodbě sporák, lednice a mikrovlnná trouba, dále společná 
koupelna a WC se sprchovým koutem a pračkou. Tato koupelna je společná i pro uživatele podkroví. 
V podkroví jsou dva pokoje (bez sociálního zařízení). 

Vybavení (nábytkem) vč. lůžkovin patří ubytovně. Po dohodě s provozovatelem mohou mít uživatelé vlastní 
nábytek. V každém pokoji je k dispozici elektrický přímotop, ale i kamna na pevná paliva. Vybavení 
i prostory ubytovny jsou staré a opotřebované, ale stávající uživatelé vlastními silami vymalovali přízemí 
obou objektů, natírají dveře, opalují okna. Uživatelé ubytovny se sami starají o pořádek a úklid objektu. 
Porušení stanoveného ubytovacího řádu je důvodem pro podání výpovědi z ubytování. 
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Ceník měsíčně za 
osobu 

4.000 Kč – 4.500 Kč (ve smlouvě  
je částka dle normativů 4.497,- Kč) 

Ceník na den za 
osobu 

krátkodobé ubytování se neposkytuje 

Ceník měsíčně za 
rodinu/pokoj 

neubytovává rodiny s dětmi 
Ceník na den za 
rodinu/pokoj 

Neuvedeno 

Zdroj: p. Černý (kontaktní osoba) 
 
 
 

 
 
 

 


