
Pořadové číslo:  24/3.4.1. 

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 14.04.2022 

Návrh pro 24. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 25. 4. 2022 

Zpravodaj:   Michal Zácha , neuvolněný člen Rady města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Směna nemovitých věcí  – pozemku p.č.  460/3 ostatní ploha o výměře 143 m2 v k.ú. 

Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova za pozemek p.č. 461/2 o výměře 131 m2 

v k.ú. Přerov ve vlastnictví právnické osoby. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje směnu nemovitých věcí - pozemku p.č. 460/3 ostatní plocha o výměře 143 m2, dle 

geometrického plánu č. 7387-204/2021, v majetku statutárního města Přerova za pozemek p.č. 461/2 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 131 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví společnosti LIMARO 40 

estate s.r.o., se sídlem Palackého 1498/3, Přerov I – Město, 750 02 Přerov, IČ: 28650875,                    

s doplatkem rozdílu směňovaných nemovitostí ve výši 4.400,- Kč ve prospěch SMPr. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina na 5. jednání dne 14.5.2021 projednala žádost a doporučila realizaci směny. 

Konstatovala, že město získá pozemek, který je součástí veřejného prostranství s chodníkem a žadatel 

nabude do vlastnictví pozemky užívané ve funkčním celku se stavbou ve svém vlastnictví. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb souhlasí se stanoviskem koordinační skupiny a směnu 

doporučuje. 

 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise pro majetkové záležitosti na svém 26. zasedání konaném dne 2.6.2021 doporučila Radě města 

Přerova schválit záměr statutárního města Přerov – směnu nemovitých věcí dle návrhu usnesení. 

 

 



Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 65. schůzi konané dne 24.6.2021 schválila záměr statutárního města 

Přerova – směnu nemovitých věcí dle návrhu usnesení. 

 

Záměr byl zveřejněn na úřední desce magistrátu ve dne 28.6. - 14.7.2021, opětovně pak 9.3. - 

25.3.2022. 

 

Rada města Přerova na své 82. schůzi konané dne 7.4.2022 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 

schválit směnu nemovitých věcí, dle návrhu usnesení. 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 460/1 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 254 m2, pozemek p.č. 460/2 

zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 27 m2 a pozemek p.č. 460/3 zastavěná plocha a 

nádvoří, zbořeniště o výměře 29 m2, vše v k.ú. Přerov se nachází v centru města Přerova na ulici 

Bratrská, za budovou České spořitelny, kde tvoří příjezd s parkovacím stáním, na části se zastřešením. 

Pozemky jsou ve vlastnictví statutárního města Přerova.  

Pozemek p.č. 461/2 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 131 m2 v k.ú. Přerov se nachází 

v centru města Přerova, na ulici Palackého, kde je součástí veřejného prostranství s chodníkem před 

vstupem do budovy České spořitelny. Pozemek je ve vlastnictví společnosti LIMARO 40 estate s.r.o., 

se sídlem Palackého 1498/3, Přerov I – Město, 750 02 Přerov, IČ: 28650875.  

  

Statutární město Přerov obdrželo žádost společnosti LIMARO 40 estate s.r.o., se sídlem Palackého 

1498/3, Přerov I – Město, 750 02 Přerov, IČ: 28650875 o směnu pozemku p.č. 461/2 zastavěná plocha 

a nádvoří, zbořeniště o výměře 131 m2 v k.ú. Přerov v jejich vlastnictví, nacházejícího se před 

budovou č.p. 2882 (Česká spořitelna), kde tvoří veřejnou plochu s chodníkem, za pozemky ve 

vlastnictví statutárního města, a to: p.č. 460/1 ostatní plocha, manipulační plocha - části o výměře cca 

80 m2, dále p.č. 460/2 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 27 m2 a p.č. 460/3 zastavěná 

plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 29 m2, vše v k.ú. Přerov, které se nachází za budovou č.p. 2882 

(Česká spořitelna) v oploceném prostoru a jsou využívány pro zabezpečení obslužnosti této budovy, 

jejímž vlastníkem je rovněž společnost LIMARO 40 estate s.r.o. Touto směnou získá společnost 

LIMARO 40 estate s.r.o. pozemky užívané ve funkčním celku s budovou ve svém vlastnictví a 

statutární město Přerov pozemek tvořící veřejné prostranství s chodníkem.  

  

Na pozemku p.č. 461/2 ve vlastnictví společnosti LIMARO 40 estate s.r.o. vázne dle listu vlastnictví 

č. 5564 pro k.ú. Přerov, obec Přerov předkupní právo, týkající se úplatného i bezúplatného převodu na 

dobu určitou do 31.12.2024 pro Českou spořitelnu, a.s., Olbrachtova 1929/62, Krč, 14000 Praha 4, IČ: 

45244782. 

Společnost LIMARO 40 estate s.r.o. tak po uzavření smlouvy učiní společnosti Česká spořitelna, a.s., 

jako předkupníkovi z předkupního práva, písemnou nabídku na koupi předmětu směny a statutárnímu 

městu doručí kopii této nabídky na vědomí. Poté jej bude informovat, zda předkupník ve lhůtě 30 dní 

ode dne učinění nabídky své předkupní právo využil, nevyužil nebo že se ho vzdal, s tím, že doručí 

statutárnímu městu na vědomí kopii sdělení předkupníka k nabídce na využití předkupního práva. V 

případě, že předkupník využije své předkupní právo k předmětu směny tzn. uzavře s druhým 

směňujícím kupní smlouvu na převod předmětu směny, uplatní se ve smyslu ust. § 2145 zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, rozvazovací podmínka a smluvní strany 

si vrátí veškerá plnění, s výjimkou úhrady ½ nákladů spojených s vyhotovením geometrického plánu a 

úhrady ½ nákladů spojených s vyhotovením znaleckého posudku. 

  



Rada města Přerova na své 65. schůzi konané dne 24.6.2021 schválila záměr statutárního města 

Přerova – směnu nemovitých věcí dle návrhu usnesení. 

  

Záměr byl zveřejněn na úřední desce magistrátu ve dne 28.6. - 14.7.2021, opětovně pak 9.3. - 

25.3.2022. 

  

Odbor správy majetku a komunálních služeb nechal po schválení a zveřejnění záměru vypracovat 

firmou GEOF-zeměměřičská kancelář, s.r.o., Dvořákova 2635/63, 750 02 Přerov geometrický plán č. 

7387-204/2021, kterým byla přesně vymezena část pozemků ve vlastnictví SMPr, která je předmětem 

směny, nově označena jako pozemek p.č. 460/3 ostatní plocha o výměře 143 m2. 

  

Dle znaleckého posudku vyhotoveného znalcem Stanislavem Sedláčkem byla cena obvyklá stanovena 

u nově vzniklého pozemku p.č. 460/3 ve vlastnictví SMPr ve výši 52.400,- Kč a u pozemku p.č. 461/2 

ve vlastnictví společnosti LIMARO 40 estate s.r.o. ve výši 48.000,- Kč. Směna tedy bude realizována 

s doplatkem ve výši 4.400,- Kč ve prospěch SMPr. 

  

Náklady za vyhotovení geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek za vklad práva 

do katastru nemovitostí budou uhrazeny takto: 1/2 nákladů uhradí SMPr a 1/2 uhradí společnost 

LIMARO 40 estate s.r.o. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládána k projednání směna nemovitých věcí – pozemku 

p.č. 460/3 k.ú. Přerov ve vlastnictví SMPr na ulici Bratrská v Přerově za pozemek p.č. 461/2 k.ú. 

Přerov ve vlastnictví právnické osoby, na ulici Palackého v Přerově.  

 

 


