
Pořadové číslo:  25/9 

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 03.06.2022 

Návrh pro 25. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 13. 6. 2022 

Zpravodaj:  Pavel Ondrůj, zastupitel 

Navrhovatel:  Pavel Ondrůj, zastupitel 

Zpracovatel:  Pavel Ondrůj, zastupitel 

Název návrhu: 

Doporučení pracovní skupiny k řešení a revitalizaci prostor domu na nám. T. G. 

Masaryka 8 v Přerově 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

VARIANTA I 

1. ruší část usnesení č. 416/12/3/2020, a to v bodě 2, písm. f, 

 

2. schvaluje doporučení pracovní skupiny k řešení a revitalizaci prostor domu na nám. T. G. 

Masaryka 8 v Přerově neprodávat budovu TGM 8; ponechat ji v majetku města a zajistit její 

dlouhodobý pronájem; 

 

3. ukládá Magistrátu města Přerova, Kanceláři primátora realizovat ve spolupráci s pracovní 

skupinou k řešení a revitalizaci prostor domu na nám. T. G. Masaryka 8 v Přerově anketu pro 

občany města ve věci využití budovy TGM 8, dle důvodové zprávy. 

 

 

Odpovídá: Ing. P. Měřínský 

Termín: 05.09.2022 

 

VARIANTA II 

ruší část usnesení č. 416/12/3/2020, a to v bodě 2, písm. f, 

 

2. schvaluje doporučení pracovní skupiny k řešení a revitalizaci prostor domu na nám. T. G. 

Masaryka 8 v Přerově oddělit pozemek dvorní přístavby a nádvoří a stanovit regulační 



podmínky pro prodej, včetně podmínečného vlastnického práva daného kolaudací 

rekonstrukce budovy, 

 

3.  ukládá Magistrátu města Přerova, Odboru správy majetku a komunálních služeb ve 

spolupráci s pracovní skupinou k řešení a revitalizaci prostor domu na nám. T. G. Masaryka 8 

v Přerově stanovit a právně připravit regulativy a podmínky pro prodej. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Kulturní a informační služby města Přerova 

Sousední objekt TGM 8 je velmi úzce spjat s každodenním 24 hodinovým provozem Městského 

domu, nejen restaurace a kuchyně, ale je také významně dotčen organizováním kulturních akcí - 

nutnost zohlednění věcných břemen. 

V této souvislosti KIS upozorňuje zejména na: 

- únikový východ při požáru ze tří míst  - z kuchyně, bočního schodiště od velkého a malého sálu 

a z dvorního traktu od ředitelství KIS 

- je nutno předejít kolizi při zásobování kuchyně a restaurace 

- je nutno předejít kolizi při každodenním průchodu zaměstnanců KIS do kancelářského traktu 

- odvoz komunálního odpadu z dvorního traktu, kde je kontejnerové stání  

- manipulace s divadelní a zvukovou technikou pro představení - mnohdy do pozdních nočních 

/brzkých ranních hodin, ruch při manipulaci a odvozu  

- ruch při plesech ve dvorním traktu, pohyb po balkonech do velké šatny 

- společná stěna dotčena umístěním rozvaděče elektrické energie 

Všechny zmíněné a výše uvedené souvislosti nelze z důvodu dispozičního řešení Městského domu 

řešit jinak (bezbariérový přístup přes dvůr k výtahům atd). 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Po schválení záměrů prodeje v Zastupitelstvu města Přerova byl objednán geometrický plán na 

oddělení části pozemku tvořícího dvůr budovy TGM 8. Při geodetickém zaměření byl zjištěn rozpor 

mezi údaji v katastru nemovitostí a skutečností způsobené stavebními úpravami na objektu TGM 8 i 

budově Městského domu. Pro legalizaci stavu bylo nutné zpracování pasportu obou budov jako 

podklad pro řízení u stavebního úřadu. Zároveň byl dán podnět k příslušnému Katastrálnímu úřadu na 

opravu chyby v katastru nemovitostí, která taktéž byla zjištěna při zaměření geodetickou fy. Narovnání 

současného stavu a stavu katastru nemovitostí bude ukončeno do konce letošního roku. Z tohoto 

důvodu doporučujeme vyčkat rozhodnutí do finálního narovnání právních vztahů.   

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pracovní skupina k řešení a revitalizaci prostor domu na nám. T. G. Masaryka 8 v Přerově 

prostudovala a zvážila aspekty stavebně technického stavu domu, fungování dotčeného objektu ve 

vztahu k Městského domu a dospěla k doporučení revokovat bezpodmínečné usnesení č. 

416/12/3/2020, a to v bodě 2, písm. f, o prodeji domu bývalé Lékárny u Anděla Strážce.  

S ohledem na velmi úzké funkční propojení dotčeného objektu na provoz Městského domu – 

zásobování a únikové východy a na provoz dvorního traktu budovy (šatny a zázemí MD, kanceláře 

KIS MMPr) se prodej objektu jeví jako sporný.  

Pracovní skupina se shodla na doporučení objekt zachovat v majetku města a hledat možnosti 

dlouhodobého pronájmu objektu případně jeho části.  

Dům bývalé Lékárny u Anděla Strážce utváří střed jedné ze stran náměstí T. G. Masaryka. Jedná se o 

kvalitní příklad historické zástavby včetně architektonicky cenných dílčích detailů. Dům a jeho využití 

může výrazně přispět k revitalizaci Náměstí TGM.  



Součástí doporučení je i podnět k uspořádání ankety, jakožto formy zjištění veřejného mínění obyvatel 

města o prostoru Náměstí TGM a možnostech využití dotčeného objektu. 

  

V případě, že by při revokaci rozhodnutí nebylo přihlédnuto k doporučení pracovní skupiny objekt 

neprodávat, je vznesen pracovní skupinou požadavek na definování jednoznačných právních limitů na 

zajištění fungování Městského domu a dvorního traktu budovy a minimálních základní regulativů pro 

stavební úpravy objektu a funkční využití parteru tak, aby případný prodej neznemožnil fungování 

MD. Pracovní skupina doporučuje nastavit případné podmínky podmínečného vlastnického práva k 

objektu tak, aby skutečně prodej objektu vedl k rekonstrukci domu a jeho fungování a nikoli ke 

spekulativnímu nákupu. 

  

Příloha: TGM 8 PROVĚŘENÍ MOŽNÉHO VYUŽITÍ OBJEKTU, FINANČNÍ NÁROČNOSTI 

REKONSTRUKCE A PODMÍNEK PRO ALTERNATIVU PRODEJE OBJEKTU (městský architekt 

02 – 05/2022)  

 

 


