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1. Identifikační a základní údaje 

 
        NÁZEV STAVBY:           Blažkův dům – rekonstrukce, stavební úpravy, 
 MÍSTO STAVBY: Bratrská 84/2, Přerov 
 KATASTR. ÚZEMÍ: Přerov 
 POZEMKY STAVBY: st. 155 
 POVĚŘENÁ OBEC/KRAJ: Přerov/Olomoucký kraj   
 CHARAKTER STAVBY: Občanská vybavenost, administrativa 
 STUPEŇ DOKUMENTACE: Odborná technická pomoc 
 DATUM ZPRACOVÁNÍ: 04/2020 
 
 VLASTNÍK: Statutární město Přerov, 
  Bratrská 709/34, Přerov, 750 11 
 
 ZADAVATEL: Statutární město Přerov, 
  Bratrská 709/34, Přerov, 750 11 
 
 ZPRACOVATEL: PRINTES - ATELIER s. r. o. 
  Mostní 1876/11a, Přerov, 750 02; 
  IČO: 25391089 
  DIČ: CZ 25391089 
 ZASTOUPENÝ: Ing. Tomáš Grapl, jednatel společnosti 
  Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby 
  č. autorizace  - ČKAIT 1200681 
  

Předmětný objekt se nachází v centru města Přerova, v ústí ulice Bratrské do jihozápadního rohu 
náměstí T.G. Masaryka. Objekt je umístěn na pozemku    p.č. st.155 v k.ú. Přerov. Ze všech stran objekt 
sousedí s pozemky ve vlastnictví Statutárního města Přerova.   Jedná se o objekt o dvou plnohodnotných 
nadzemních podlažích a jednom dílčím podlaží podzemním. Půdní prostor je nevyužitý.  

Objekt je několik let neužíván, je v technicky značně zanedbaném stavu. Vizuálně byly zjištěny dílčí 
statické poruchy. 

 
Stavebně historický vývoj : 

 
Není v tomto dokumentu řešen.  
 

 Pro zpracování studie -  odborné technické pomoci ( OTP ) byly zadavatelem předány, případně 
zajištěny níže uvedené podklady a  provedeny následující činnosti : 
 
-  Dokumentace - zjednodušená dokumentace ( pasport stavby ) předaná zhotovitelem – půdorysné dispozice 
jednotlivých podlaží s jedním řezem a pohledy do uliční části. 
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-  Byla provedena zběžná prohlídka objektu. 
-  Vizuální zjištění  stavu konstrukci a jejich stavu – dle vizuální prohlídky a v případě jejich viditelnosti. 
- Záměr nebyl v rozpracovanosti konzultován se zadavatelem a pracovníkem MMPr, odboru SÚ a ŽP oddělení 
ochrany ŽP a památkové péče.  
Je nutno konzultovat polohu objektu v OP památkové zóny města Přerova. 
 
V rámci OTP nebyl proveden  průzkum stavu konstrukcí pomocí destruktivních metod. 
 
 
Pozemek posuzovaného objektu 
 

Číslo 
parcely 

Katastrální 
území 

Vlastník / Hospodaření s majetkem Druh pozemku 
Plocha 

(m2) 

St. 155 
Přerov 

(734713) 
Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, 
750 11 Přerov 

Zastavěná plocha 
a nádvoří 

434 
 

 
 

2. Popis objektu  
 

-  Dispoziční řešení  
 
 Objekt je v  obou stávajících  nadzemních podlažích řešen jako dvoutrakt o nestejných šířkách. 
V uliční – širší  části jsou umístěny původní obytné, provozní – reprezentativní místnosti, ve dvorní části je 
komunikační propojení na podlažích a sociální zázemí. Stávající dispoziční řešení je podřízeno původnímu 
tvaru objektu a poloze v zástavbě, dále jeho postupným rekonstrukcím a přístavbám ve dvorní části.  
Dispoziční řešení je tudíž poplatné době vzniku objektu a vykazuje některé problémové nedostatky. Jedná se 
především o nesoulad a nedodržení příslušných technických norem  a hygienických předpisů. 
Dvorní část a sklepní prostor navíc neodpovídají požadavkům na světlé výšky prostor. 
 

-  Technické řešení 
  
Je popsáno v následující části. Zde pouze konstatováno, že stav konstrukcí odpovídá době jejich pořízení a to 
jak morálním tak technickým opotřebením. 
 

3. Technický stav objektu  
 

K celému vlastnímu objektu lze konstatovat, že jsou patrny dílčí statické poruchy.  případně jiné 
zásadní závady při užívání. Objekt je však  

 
Základní charakteristiky objektu jsou následující : 
Plocha pozemku ………………………………………………..434,0 m2 
Zastavěná plocha objektu…………………………………cca 338,0 m2 
 
 
Materiálové charakteristiky : 
Obvodové zdivo ………………………………  Nebylo zjištěno, předpokládá se zdivo  
       cihelné, keramické, v suterénu je možno  
       počítat s kamenným; 
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Nenosné zdivo, příčky ……………………………  Nebylo zjištěno, předpokládá se zdivo  
       cihelné, keramické,  
Konstrukce stropů……………………………. Dle dokumentace o velkých rozpětí  
       trámové,s násypem, podbitím, rákoserm a 
       omítkami, u suterénu a malých rozpětí  
       cihelné klenby;      
Konstrukce podlah …………………………. PVC, parkety, dlažby, morálně přežilé; 
Konstrukce schodiště ……………………… Kamenné stupně; 
Konstrukce střechy ………………………… Dřevěný krov, konstrukce vaznicová, stojatá 
       stolice. Bednění poškozené zatékáním; 
Střešní krytina ……………………………... Plechové šablony, za hranou životnosti. 
Fasáda  ……………………………...........  Zdobená štukovými prvky, necitlivě opatřena 
       nástřikem – nutno řešit; 
Výrobky PSV ………………………………  Okna – dřevěná dvojitá – za hranou  
       životnosti; 
       Dveře – dřevěné, různě kombinované – za 
       hranou životnosti; 
       Klempířské a zámečnické prvky – za hranou 
       životnosti; 
Profesní části ………………………………… ZTI – vzhledem ke stavu a dlouhodobé  
       nevyužívatelnosti  za hranou životnosti; 
       ÚT  – prostory vytápěny centrálním zdrojem, 
       zdroj i rozvod za hranou životnosti; 
       Elektroinstalace za hranou životnosti; 
       Rozvody elektronických komunikací  -  
       absentují; 
       VZT, Klima – absentuje; 

 
Při vstupním jednání k uvedené zakázce byly probrány základní podmínky pro zpracování 

dokumentace. Základní podmínkou je dle stavebníka nutnost pořízení PD do konce srpna roku 
2020. S ohledem na krátký termín pro zpracování PD nelze tudíž zpracovat některé podpůrné 
průzkumy a podklady, které jsou v tomto případě běžné.  

Projektant  navrhuje jejich průběžné zpracování během prací na stupni PD DSP ( dokumentace 
stavebního povolení akce ) a jejich výsledky zapracovat do PD DPS ( dokumentace pro provádění 
stavby ). 

Jedná se především o : 
Dílčí stavebně technický průzkum objektu se zaměřením na  posouzení  technického stavu prvků 

krovu, mykologický a entomologický průzkum, dále prověření stavu konstrukce  stropů 1. a 2. NP. Dále 
zdokumentovat případné statické poruchy.  

Dílčí stavebně historický průzkum s ohledem na obálku budovy. 
Ostatní posudky, které případně vyplynou z projednání dokumentace v rámci povolovacího   procesu akce, 
které v tomto stupni přípravné dokumentace nelze jednoznačně stanovit.  

 
 

4. Odborný odhad investičních nákladů  
 
Odhad je proveden pomocí objemových ukazatelů př. agregovaných položek za pomoci publikace „Ukazatele 
průměrné rozpočtové ceny na měrnou a účelovou jednotku – RUSO 2017“ vydanou URS Praha v roce 2017. 
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Ponechávané prvky krovu budou očištěny a napuštěny ochrannými nátěry včetně fungicidních a 
protiparazitních  vlastností.  
V ceně je  kalkulováno s výměnou střešní krytiny. 
Dále je kalkulována samostatná částka na dílčí statické sanance trhlin a závad ve zdivu. V tomto stupni 
odborným odhadem. 
 

- Nová konstrukce krytiny včetně pojistných izolací a bednění, výměna vadných dílců krovu - odhad ), 
- Vyspravení a nátěr prvků krovu, nové bednění, nová krytina  ……………420 m2 x 8020,- Kč, tj.   3.368.400,- Kč 
- Oprava a konzervace suterénu ………………………………………………337 m3 x 2950,- Kč, tj.      994.150,- Kč 
- Statické zajištění  drobných poruch………………………………………….                       .odhad.      650.000,- Kč 

 
 

Metoda pomocí objemových ukazatelů ÚRS 
 

Základní cena je stanovena pro dvě nadzemní podlaží. Samostatně je kalkulována cena pro částečné podzemní 
podlaží a střecha s půdním prostorem – viz výše. 

 
Pro stanovení průměrné rozpočtové ceny budou použity ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a 

účelovou jednotku pro rok 2017, a to pro odpovídající druh objektu a provoz. Jsou použity objekty, které se záměru 
blíží svým určením a výší IN (Příloha č.1). Objekt je zařazen mezi  obor 801 6 – Budovy pro řízení, správu a 
administrativu, Svislá konstrukce nosná zděná z cihel, tvárnic a bloků  : 

 
 Dle tabulky I.- str. 6 , konstrukčně materiálová charakteristika – zděná   
   ………………………………………………………………………..  6.204,- Kč/m3 

 B02  Přístavba administrativní budovy    RN 5.007 tis. Kč   RN na MJ            5.520,- Kč/m3 

 B08  Provozní budova    RN 13.269 tis. Kč RN na MJ            5.921,- Kč/m3 

 U11  Budova finančního úřadu                RN 90.113 tis. Kč RN na MJ   6.468,- Kč/m3 

 Průměr RN                                    6.028,- Kč/m3 

 
Z uvedené publikace je na základě tabulky II. Průměrná struktura stavebních dílů, řemeslných oborů a montážních prací 
pro obory 801 – 823 stanoven procentuální podíl prováděných profesních částí a konstrukcí dle předpokládaného 
rozsahu prací.  
  
       IN = 6028,- Kč x 0,757  = 4.563,- Kč / m 3 

  
Cena redukována na 75,7 % z celku vzhledem k výčtu konstrukčně materiálových charakteristik (Příloha č.2). 
Cena je dále upravena : 
- Navýšení ceny o inflační nárůst a růst cen stav. prací mezi roky 2017 – 2019 ……… 10,5 % 
- Cena dílčích bouracích prací a likvidace stavebních odpadů  …………………………  15,5 % 
- Stavba v centru města s omezením přístupu a dopravy ……………………………….     5,5 % 

Celkem navýšení…………………………………………………………………………     31,5 % 
 
       IN = 4563,- Kč  x 1,315   = 6.001,- Kč / m 3 

 
ZASTAVĚNÁ PLOCHA ( obou podlaží )                            645 m2 

CELKOVÝ OBESTAVĚNÝ PROSTOR 
( obou podlaží )                                                               2.596 m3 

 
Výpočet IN : 
 
              IN = 2.596,0 m3 x 6.001,- Kč  =                                                                         15.578.596,- Kč 

Vyspravení a nátěr prvků krovu, nové bednění, krytina                                     3.368.400,- Kč 
Oprava a konzervace suterénu  …………………………                                       994.150,- Kč 
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Statické zajištění  drobných poruch………………………………………odhad      650.000,- Kč 
        Celkem                                                                                                                  20.591.146,- Kč  

Rezerva ( 18 % ) …………………………………………………………………. ..3.706.000,- Kč 
Celkem s rezervou ………………………………………………………………   24.297.146,- Kč + DPH 
 
Celkem včetně DPH………..……………………………………………………   29.399.547,- Kč  
 
Poznámka : 

 
IN nezahrnuje : 
 

- Kompletní výměnu konstrukce krovu; 
- Návrh  a provedení využití podkrovních prostor; 
- Výměna trámových stropních  konstrukcí; 
- Cena projektových prací a inženýrských činností; 
- Průzkumy a posudky,  dokumentem uvedené i nespecifikované; 


