
Pořadové číslo:  2/10 

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 02.12.2022 

Návrh pro 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 5. 12. 2022 

Zpravodaj:  Ing. arch. Jan Horký, zastupitel 

Navrhovatel:  Ing. arch. Jan Horký, zastupitel 

Ing. Lenka Jüngling, zastupitelka 

Dan Chromec, zastupitel 

Ing. František Jan Hrabina, zastupitel 

Zpracovatel:  Ing. arch. Jan Horký, zastupitel 

Název návrhu: 

Referendum o hotelu Strojař 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. rozhodlo o vyhlášení místního referenda v souladu s §14 zákona č. 22/2004 Sb., o 

místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů s termínem 

konání dne 27.1.2023 v době od 14.00 hod. do 22.00 hod. a dne 28.1.2023 v době od 8.00 hod 

do 14.00 hod, tedy společně s 2. kolem prezidentských voleb, a s těmito náležitostmi: 

  

a) označení území, na němž se konání místního referenda navrhuje: 
území statutárního města Přerova 

  

b) znění otázky navržené k rozhodnutí v místním referendu: 
Souhlasíte, aby pozemek „Hotelu Strojař“ (tj. pozemek p. č. 3820, k. ú. Přerov) zůstal ve 

vlastnictví města Přerova tak, aby mělo město Přerov minimálně 51% spoluvlastnického 

podílu? 

  

c) odůvodnění návrhu: 
Město Přerov vlastní soubor pozemků a budov známý jako „Hotel Strojař“ již od roku 2016, 

ale objekty stále zejí prázdnotou. Ačkoli byl v roce 2018 schválen záměr hotel upravit na 

bytový dům, nebyla v tomto směru vyvinuta žádná aktivita. Aktuálně je schválen záměr 

prodeje a zpracován znalecký posudek na částku 46 927 490 Kč. Podle konzultací s 

potenciálními investory je soubor nemovitostí za tuto cenu velmi pravděpodobně neprodejný. 

Rozhodnutí o dispozici s majetkem takové hodnoty, v exponované lokalitě nábřeží řeky 

Bečvy, je záhodno ponechat na rozhodnutí občanů. 

  

V době vysoké inflace a nejistoty může být celospolečensky výhodné si pozemky a objekt 



ponechat a přestavět na byty, případně zbourat a vystavět byty nové. Připravovaná 

průmyslová zóna, dokončení dálnice D1 a projektované rychlé vlakové spojení do Brna 

přinese již v brzké budoucnosti rozvoj města a potřebu kvalitního bydlení. V době bytové 

krize, kdy většina obyvatel nedosáhne na vlastní bydlení, dává smysl, aby na místě vznikly 

městské byty, občanská vybavenost a služby. Již v současné době slouží pozemky jako 

veřejné parkoviště. 

  

V případě odpovědi ANO na otázku v referendu bude pozemek pod Strojařem nadále patřit 

městu, ale bude možné i zapojení soukromého investora do výstavby. Otázka se soustředí 

pouze na pozemky pod objekty, protože není zpracován konkrétní návrh rekonstrukce či 

novostavby a není zřejmé řešení okolí. Některé pozemky může být totiž vhodné směnit nebo 

prodat. 

V případě odpovědi NE může být soubor nemovitostí jednou pro vždy prodán. 

  

d) odhad nákladů spojených s provedením místního referenda a realizací rozhodnutí 

přijatého v místním referendu a způsob jejich úhrady z rozpočtu obce: 

• odhad nákladů spojených s provedením místního referenda: 

Náklady spojené s provedením místního referenda budou činit odhadem 1 410 000 Kč 

  

• odhad nákladů spojených s realizací rozhodnutí přijatého v místním referendu: 

Přímé náklady spojené s realizací rozhodnutí přijatého v místním referendu statutárnímu 

městu Přerov nevzniknou. 

  

• způsob jejich úhrady z rozpočtu statutárního města Přerova: 

Částka na místní referendum je již alokována v rozpočtu města Přerova 

 

2. stanovuje výši zvláštní odměny za výkon funkce člena předsedy okrskové nebo místní 

komise ve výši 2 500 Kč a člena okrskové nebo místní komise ve výši 2 000 Kč. 

 

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. 

(rezerva) 

326 056,4 * - 1 410,0 324 646,4 

6173  Místní referendum 0,0 + 1 410,0 1 410,0 

  

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

Důvodová zpráva: 

Otázka dispozice se souborem nemovitostí hotelu Strojař (tj. pozemku p.č. 3820, jehož součástí je 

objekt občanského vybavení č.p. 336, příslušný k části obce Přerov I-Město a pozemku p.č. 3800/2 v 

k.ú. v k.ú. Přerov) byla v zastupitelstvu řešena ještě před komunálními volbami v roce 2014, kdy se 

poprvé objevily informace o vůli Ministerstva obrany nemovitosti prodat. Připočítáme-li směnu 

Strojaře za tzv. Blažkův dům, tak se hotel Strojař řeší v Přerově již více než 10 let. V únoru 2016 

zastupitelstvo města odsouhlasilo nákup předmětných nemovitostí za kupní cenu 40 500 000 Kč. 

  

Poslední rozhodnutí zastupitelstva č. 2340/21/3/2021 ze dne 25.10.2021 schvaluje záměr prodeje 

tohoto souboru nemovitostí. Následně byl zpracován znalecký posudek na cenu v čase a místě 

obvyklou, který uvádí částku 46 927 490 Kč. Po neformálních konzultacích s případnými zájemci o 

koupi tohoto souboru nemovitostí je zřejmé, že za částku bez mála 47 milionů korun není prodej 

reálný. V případě, že by převážila vůle se objektu zbavit je vysoce pravděpodobné, že bude nutné cenu 



snížit až na částku okolo 30 milionů korun, případně objekt nejprve zdemolovat a prodat až následně. 

Rozdíl částek však ukazuje jasně v neprospěch města Přerova. 

  

V době vysoké inflace a nejistoty může být celospolečensky výhodné si pozemky a objekt ponechat a 

přestavět na byty, případně zbourat a vystavět byty nové. Připravovaná průmyslová zóna, dokončení 

dálnice D1 a projektované rychlé vlakové spojení do Brna přinese již v brzké budoucnosti rozvoj 

města a potřebu kvalitního bydlení. V době bytové krize, kdy většina obyvatel nedosáhne na vlastní 

bydlení, dává smysl, aby na místě vznikly městské byty, občanská vybavenost a služby. Již v současné 

době slouží pozemky jako veřejné parkoviště. 

  

Otázka formulovaná pro hlasování v referendu umožňuje část pozemku až do výše 49% prodat a 

zapojit tím do projektu přestavby/výstavby i soukromý kapitál. S ohledem na zpracovaný odhad 

nákladů na zprovoznění Strojaře (březen 2022) ve výši cca 104,5 mil. Kč vč. DPH odhadujeme, že 

celková rekonstrukce s přestavbou na byty se bude pohybovat kolem 200-250 Kč vč. DPH. To ale není 

předmětem řešení referenda. 

  

V případě odpovědi ANO na otázku v referendu bude pozemek pod Strojařem nadále patřit městu, ale 

bude možné i zapojení soukromého investora do výstavby. Otázka se soustředí pouze na pozemky pod 

objekty, protože není zpracován konkrétní návrh rekonstrukce či novostavby a není zřejmé řešení 

okolí. Některé pozemky může být totiž vhodné směnit nebo prodat. 

  

V případě odpovědi NE může být soubor nemovitostí jednou pro vždy prodán. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o zásadní rozhodnutí s dopadem do rozpočtu města, do jeho fyzické 

podoby ve významné nábřežní poloze, ale může mít i potenciál zvýšit nabídku bydlení za přiměřené 

ceny (a s tím spojenou nutnou investici), mají předkladatelé materiálu zato, že je rozumné vyhlásit 

místní referendum. 

  

  

K nákladům na konání místního referenda a odměnám 
Z ekonomických důvodů je navrhován termín druhého kola prezidentských voleb tak, aby byla vyšší 

šance potřebnou voličskou účast (35%) a především, aby byly náklady na konání referenda minimální. 

Koná-li se totiž místní referendum společně v tytéž dny s některými volbami, aplikuje se § 27a zákona 

č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. To 

znamená, že se volby a místní referendum konají společně v jedné volební místnosti, za účasti jedné 

okrskové komise. 

  

Spolu s návrhem na vyhlášení místního referenda je předkládán návrh rozpočtového opatření, které 

pracuje s již dříve uváděnou částkou na místní referendu o umístění ZEVO na území města Přerova ve 

výši 1,41 mil. Kč. Tato částka však nebyla zastupitelstvem přímo určena na takový účel, je pouze 

vedena s komentářem v rozpočtové rezervě a není tedy třeba revokace některého z usnesení ZM. 

Částku pro jednoduchost ponecháváme v původní výši, ačkoli předpokládáme, že náklady budou 

vzhledem k souběhu s jinými volbami nižší, než se dříve odhadovalo. 

  

Pro stanovení maximální výše odměny za místní referendum pro členy okrskové volební komise je 

určující výše minimální mzdy v roce, kdy hlasování v rámci referenda probíhá. V rámci místního 

referenda nesmí přesáhnout zvláštní odměna určená pro předsedu okrskové volební komise jednu 

pětinu z výše minimální mzdy, u ostatních členů nesmí překročit jednu sedminu z výše minimální 

mzdy. 

  

S ohledem na malou výši odměn členů a předsedů volební komise se navrhují tyto částky: 

Předseda volební komise: 2500 Kč (tj. 15% z minimální mzdy) 

Členové volební komise: 2000 Kč (tj. cca 12% z minimální mzdy). 

  

  

Závaznost referenda 



§48 odst. 2 zákona o místním referendu uvádí: Rozhodnutí v místním referendu je závazné, hlasovala-

li pro ně nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, a alespoň 25 

% oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob.  

Zároveň však platí odstavec 1 téhož paragrafu: K platnosti rozhodnutí v místním referendu je třeba 

účasti alespoň 35 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob.  

 

 


