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Návrh pro 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 28. 2. 2022 

Zpravodaj:  Ing. Petr Měřínský, primátor 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Pavel Gala, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Využití hotelu Strojař - revokace usnesení 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje revokaci 2.bodu usnesení ZM č. 1065/36/5/2018 ze dne 19.02.2018, kterým Zastupitelstvo 

města Přerova schválilo pokračování v záměru zadání veřejné zakázky s názvem „Využití hotelu 

Strojař" bez vyhlášení architektonicko-urbanistické soutěže, tzn. zpracovat projektovou dokumentaci 

a regulační plán. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

podala svým usnesením č. 2876/78/5/2022 ze dne 27.01.2022 návrh Zastupitelstvu města Přerova 

schválit revokaci 2.bodu usnesení ZM č. 1065/36/5/2018 ze dne 19.02.2018, kterým Zastupitelstvo 

města Přerova schválilo pokračování v záměru zadání veřejné zakázky s názvem „Využití hotelu 

Strojař" bez vyhlášení architektonicko-urbanistické soutěže, tzn. zpracovat projektovou dokumentaci a 

regulační plán. 

 

Odbor řízení projektů a investic 

Odbor PRI doporučuje schválit navrhované usnesení. Nečerpané finanční prostředky ve výši 3.292 tis. 

Kč nejsou součástí převodů finančních prostředků z roku 2021 do roku 2022 a přešly do zůstatku 

rozpočtu města. 

 

 

Městská architektka 

Zrušení postupu zadání projektové přípravy na stavební úpravy a změnu využití objektu Strojař je na 

základě schválení záměru na úplatný podmíněný převod nemovitosti logickým formálním krokem.  

 



V rámci diskuse o urbanistických limitech a podmínkách pro případný převod byl zmíněn požadavek 

na zpracování projektové přípravy = regulačního plánu (RP) na plochu dotčenou převodem.  

Cílem pořízení RP (viz. §61 Stavebního zákona 183/2006Sb.) je vymezení veřejných prostranství, 

vymezení pozemků, prostorového uspřádání staveb na těchto pozemcích a ochrana a rozvoj hodnot a 

charakteru území, případně ochranu životního prostředí. V případě lokality/pozemku bývalého hotelu 

Strojař jsou veřejná prostranství stabilně vymezena, rovněž je vymezen zastavitelný pozemek. 

Stanovení podmínek pro prostorové uspořádání staveb na pozemku je zásadní pro celkový budoucí 

charakter území, nicméně je odvislé od skutečnosti, zda je objekt Strojaře rekonstruován či zda je 

přistoupeno k výstavbě nové.  

Pořízení RP by mělo řešit lokalitu alespoň se základním přesahem, tedy např. území celého bloku, toto 

je však majetkově nezcelené a projednání případných regulačních podmínek tak může zásadně narazit 

u ostatních vlastníků a případný nesoulad na jiné části území může způsobit “zablokování” stanovení 

regulativů pro dotčený pozemek. Časové projednání RP je poměrně náročné a mohlo by vést k další 

nežádoucí prodlevě v rehabilitaci dotčeného prostoru.  

Pořízení regulačního plánu (RP) pro toto území se s ohledem na výše uvedené nejeví jako vhodný 

operativní územně plánovací nástroj, který by v této konkrétní situaci vedl k ochraně hodnot daného 

území. 

Definování základní regulace v území (jako např. stanovení uliční čáry, omezení intenzity využití 

území, výškové uspořádání, funkční využití), ale také nezbytný požadavek na kvalitní stavebně 

architektonické řešení území je nutnou podmínkou pro případný převod.  

Definice těchto podmínek byla ve základní podobě připravena, zpřesnění, rozšíření těchto podmínek či 

případnou diskusi nad nimi lze dále zajistit ve formě území studie, veřejného projednání či odborného 

posouzení a následné diskuze a schválení v Radě/ Zastupitelstvu. 

Tyto základní regulační podmínky lze definovat v rámci smluvních podmínek pro převod, případně 

plánovací smlouvě. Posouzení a případné zhodnocení “kvality” předložených záměrů lze zajistit 

podmínkami výběrového řízení na převod a posuzování vhodnosti nabídek se stanovením 

kvalitativního parametru a jeho vyhodnocení odbornou komisí. 

 

Odbor koncepce a strategického rozvoje 

doporučuje zakomponovat regulativy navržené městskou architektkou do podmínek výběrového 

řízení, potažmo do smluv o převodu těchto nemovitostí.  

 

 

Odbor ekonomiky 

Na zpracování projektové dokumentace pro veřejnou zakázku "Využití hotelu Strojař" byly v rozpočtu 

Odboru řízení projektů a investic v roce 2021 vyhrazeny finanční prostředky, které nebyly čerpány a 

staly se tak součástí zůstatku rozpočtového hospodaření roku 2021. 

 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

V únoru 2018 schválilo ZM pokračování v záměru zadání veřejné zakázky na využití hotelu Strojař 

bez vyhlášení architektonicko-urbanistické soutěže. Rada města Přerova sestavila za tímto účelem 

projektový tým. Byl sestaven stavební program, který byl nasměrován na tehdejší dotační tituly (např. 

pro tzv. KODUSy). Ale tento stavební program neměl pevné základy. Objevovaly se znovu názory 

k demolici, prodeji, a to že součástí objektu by mohla být i knihovna. Z těchto důvodů se nepodařilo 

sestavit jednoznačné podmínky pro zadání projektové dokumentace. Případný regulační plán neznal 

záměr, který by měl "ochraňovat". Projektová dokumentace ani regulační plán se proto nerealizovaly.  

  



Z důvodu přijatého usnesení ZM č. 2340/21/3/2021 ze dne 25.10.2021 o schválení záměru města 

Přerova na úplatný převod pozemku a objektu Strojaře z vlastnictví statutárního města Přerova 

je předložen tento materiál k revokaci usnesení ZM č. 1065/36/5/2018 přijatého dne 19.02.2018. 

  

  

Materiál k revokaci usnesení byl předložen na 74. schůzi Rady města Přerova, která se 

uskutečnila dne 18. 11. 2021. Rada města Přerova po projednání stáhla materiál „Využití hotelu 

Strojař – revokace usnesení“ a uložila předložit materiál do orgánů města tak, aby byl 

projednán v únoru 2022 na zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

  
S ohledem na význam lokality vydala městská architektka k záměru směny/převodu pozemku a 

objektu Strojař podmínky, doporučené regulativy a požadavky na území: 

  

1) přesné vymezení pozemku k prodeji v obrysech předpokládané uliční čáry v území (veřejná 

prostranství zůstávají v majetku města) 

2) funkční využití území obytné smíšené s podmínkou min. 50 % ploch parteru orientovaných do ulice 

s občanskou vybaveností 

3) min. podíl zeleně 50 % - započítána i plocha na terasách/střechách 

4) posouzení výškové hladiny zástavby v kontextu území a celkového návrhu 

5) dodržení uliční čáry 

6) hlavní dopravní napojení z nábř. R. Lukaštíka 

7) parkování v objektu, na terénu max. 10 % bilance 

8) vysoce kvalitní architektura návrhu a řádné stavebně technické řešení městského domu 

  

Odbor koncepce a strategického rozvoje doporučuje zakomponovat tyto regulativy do podmínek 

výběrového řízení, potažmo do smluv o převodu těchto nemovitostí.  

 

 


