
Pořadové číslo: 11/4.6.1.

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 9.11.2015

Návrh pro 11. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 16. 11. 
2015

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Mgr. Zdeněk Vojtášek, vedoucí odboru správy majetku a komunálních 
služeb
Mgr. Pavel Stoklasa, Mgr.

Název návrhu:

Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního 
města Přerova k pozemku p.č. 549/21 v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) 
osobám povinným z předkupního práva

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje jménem statutárního města Přerova jako osoby oprávněné z předkupního práva k 

pozemku p.č. 549/21 (orná půda) o výměře 20 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova prominutí 
povinností, které jsou obsahem předkupního práva dle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k 
pozemku p.č. 549/21 v k.ú. Lověšice u Přerova, paní M*** B***, bytem ***, panu MUDr. 
K*** G***, bytem ***, panu P*** G***, bytem ***, paní Mgr. V*** G***, bytem ***, a 
paní J*** H***, bytem ***, jako osobám povinným z předkupního práva.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.11.2015

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k podpisu právního jednání dle bodu 1. návrhu 
usnesení, podpisu právního jednání, kterým se osvědčí zánik předkupního práva v návaznosti 
na právní jednání dle bodu 1. návrhu usnesení a podpisu návrhu na výmaz vkladem 
předkupního práva z katastru nemovitostí na základě právního jednání, kterým se osvědčí 
zánik předkupního práva.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:



Rada města Přerova: 

Rada města Přerova přijala na své 29. schůzi konané dne 29.10.2015 usnesení č. 913/29/7/2015, 
kterým podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit usnesení dle bodu 1. návrhu usnesení. 

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 549/21 (orná půda) o výměře 20 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova se nachází cca 200 m2 
západně od místní části Přerov III-Lověšice a má být dotčen výstavbou přeložky silnice II/436 a jejího 
napojení na silnici III/0557, kterou bude realizovat Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se 
sídlem Na Pankráci 546/56, Praha, v rámci plánované výstavby dálnice D1, stavby 0136 Říkovice –
Přerov. 

Pozemek p.č. 549/21 v k.ú. Lověšice u Přerova je v podílovém spoluvlastnictví paní M*** B***, 
bytem *** (k id. 1/8), pana MUDr. K*** G***a, bytem ***(k id. 1/2), pana P*** G***, bytem *** (k
id. 1/8), paní Mgr. V*** G***, bytem *** (k id. 1/8) a paní J*** H***, bytem *** (k id. 1/8). 

Předmětný pozemek je zatížen předkupním právem statutárního města Přerova podle ust. § 101 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, které bylo do katastru nemovitostí zapsáno v řízení sp.zn. Z-7704/2013-808 na základě 
opatření obecné povahy, kterým se vydává územní plán – Změny č. 1 územního plánu ze dne 
15.4.2013.

V této souvislosti uvádíme, že podle ust. § 101 odst. 5 stavebního zákona je povinný vlastník v případě 
zamýšleného úplatného převodu povinen písemně oznámit tento záměr oprávněné osobě s dotazem, 
zda oprávněná osoba využije svého předkupního práva podle tohoto zákona a umožnit jí prohlídku 
nemovitosti za účelem zpracování znaleckého posudku, přičemž pokud povinný vlastník tuto 
povinnost nesplní, je právní úkon spojený s převodem pozemku na jinou osobu podle ust. § 101 odst. 
11 stavebního zákona neplatný. 

Podle ust. § 101 odst. 8 stavebního zákona ve spojení s ust. § 101 odst. 6 stavebního zákona zaniká 
předkupní právo v případě, pokud z odpovědi oprávněné osoby zaslané povinnému vlastníkovi ve 
lhůtě 3 měsíců ode dne doručení oznámení povinného vlastníka vyplývá, že oprávněná osoba nemá 
zájem využít předkupní právo, pokud oprávněná osoba nezašle odpověď ve lhůtě 3 měsíců ode dne 
doručení oznámení povinného vlastníka anebo pokud nedojde k uzavření kupní smlouvy nejdéle do 6 
měsíců od doručení návrhu kupní smlouvy povinného vlastníka podle odstavce 7.

Za účelem vypořádání majetkoprávních vztahů k výše uvedenému pozemku byli podíloví 
spoluvlastníci pozemku p.č. 549/21 v k.ú. Lověšice u Přerova osloveni Ředitelstvím silnic a dálnic 
ČR, které zastupovala společností HBH Projekt spol. s r.o., s nabídkou na odkup pozemku z jejich 
podílového spoluvlastnictví do vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu 
pro Ředitelství silnic a dálnic ČR a současně byli vyzváni, aby jako osoby povinné z předkupního 
práva oznámili statutárnímu městu Přerov jako osobě oprávněné z předkupního práva svůj záměr na 
úplatný převod pozemku p.č. 549/21 v k.ú. Lověšice u Přerova do vlastnictví České republiky s 
příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR s dotazem, zda statutární 
město Přerov využije svého předkupního k předmětnému pozemku či nikoli. 

V návaznosti na nabídku Ředitelství silnic a dálnic ČR na odkup pozemku p.č. 549/21 v k.ú. Lověšice 
u Přerova bylo statutárnímu městu Přerov doručeno ze strany pana MUDr. K*** G*** sdělení ve 
smyslu ust. § 101 odst. 5 stavebního zákona, kterým pan MUDr. K*** G*** jako vlastník id. ½
pozemku p.č. 549/21 v k.ú. Lověšice u Přerova oznámil statutárnímu městu Přerov svůj záměr úplatně 
převést id. ½ pozemek p.č. 549/21 v k.ú. Lověšice u Přerova do vlastnictví České republiky s 
příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR a současně statutárnímu 



městu Přerov učinil nabídku na uplatnění předkupního práva k id. ½ výše uvedeného pozemku ve 
smyslu ust. § 101 stavebního zákona.

Vzhledem k tomu, že ostatní podíloví spoluvlastníci pozemku p.č. 549/21 v k.ú. Lověšice u Přerova 
nezaslali statutárnímu městu Přerov sdělení ve smyslu ust. § 101 odst. 5 stavebního zákona, přestože 
jim byl zaslán ze strany Ředitelství silnic a dálnic ČR, zastoupené společností HBH Projekt spol. s 
r.o., vysvětlující dopis a vzor příslušného sdělení, a statutární město Přerov tak nemohlo přijmout 
rozhodnutí, že svého předkupního práva nevyužije, což by mělo za následek zánik předkupního práva 
statutárního města Přerova k předmětnému pozemku, obrátilo se Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
zastoupené společností HBH Projekt spol. s r.o., dne 3.9.2015 na statutární město Přerov dne s 
prosbou, zda by bylo ochotné zajistit výmaz předkupního práva statutárního města Přerova z katastru 
nemovitostí za využití institutu prominutí dluhu ve smyslu ust. § 1995 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. Podle žádosti by statutární město Přerov mělo zaslat vlastníkům na dodejku dopis 
(jednostranné právní jednání) s tím, že statutární město Přerov jim promíjí dluh – povinnost 
vyplývající z předkupního práva a po pár dnech, kdy vlastník bez zbytečného odkladu neprojeví 
souhlas, by zaslalo katastrálnímu úřadu potvrzení o zániku předkupního práva prominutím dluhu.

Odbor správy majetku a komunálních služeb upozorňuje na to, že problematika prominutí 
dluhu dle ust. § 1995 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, není dostatečně řešena v odborné 
literatuře a s ohledem na účinnost nového občanského zákoníku, který nabyl účinnosti dnem 
1.1.2014, není řešena ani v soudní judikatuře. Přestože má odbor správy majetku a komunálních 
služeb pochybnosti, zda prostřednictvím prominutí povinností (dluhu), tj. postupem, který 
navrhlo Ředitelství silnic a dálnic, zastoupené společností HBH Projekt spol. s r.o., lze docílit 
výmazu předkupního práva z katastru nemovitostí, s ohledem na nutnost dosažení výmazu 
předkupních práv statutárního města Přerova k pozemkům, které by měly být dotčeny stavbou 
dálnice D1 a jako takové by měly být vykoupeny do vlastnictví České republiky s příslušností 
hospodařit s majetkem státu, odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje 
prominout osobám povinným z předkupního práva jejich povinnosti (dluh) a pokusit se 
prostřednictvím prominutí povinnosti (dluhu) docílit výmazu předkupního práva z katastru 
nemovitostí. V případě, že katastrální úřad na základě potvrzení statutárního města Přerova o 
zániku předkupního práva prominutím povinností (dluhu) osobám povinným z předkupního 
práva povolí výmaz vkladem předkupního práva z katastru nemovitostí, hodlá odbor správy 
majetku a komunálních služeb dosáhnout výmazu předkupního práva statutárního města 
Přerova z katastru nemovitostí i v dalších obdobných případech, kdy nebude možné docílit 
výmazu předkupního práva jiným způsobem.
Odbor správy majetku a komunálních služeb v této souvislosti uvádí, že vzhledem k tomu, že podle 
ust. § 101 odst. 12 stavebního zákona se ustanovení občanského zákoníku o předkupním právu použijí, 
nestanoví-li tento zákon jinak, může dojít k zániku předkupního práva dle ust. § 101 stavebního 
zákona nejen způsoby uvedenými v ust. § 101 odst. 8 stavebního zákona, ale rovněž dalšími způsoby 
zániku předkupního práva jako závazku obsaženými v občanském zákoníku.

Předkupní právo je upraveno v ust. § 2140 a násl. občanského zákoníku, a to v hlavě II - Závazky z 
právních jednání, Díl 1 – Převedení věci do vlastnictví jiného, Oddíl 2 – Koupě, Pododdíl 4 – Vedlejší 
ujednání při kupní smlouvě. Vzhledem k tomu, že se jedná o závazek z právních jednání, je třeba na 
předkupní právo aplikovat všeobecná ustanovení o závazcích, která jsou obsažena v hlavě I 
občanského zákoníku v ust. § 1721 a násl. občanského zákoníku).

Podle ust. 1721 občanského zákoníku, který je obsažen v občanském zákoníku v hlavě I – Všeobecná 
ustanovení o závazcích, Díl 1 – Vznik závazků a jejich obsah, platí, že „Ze závazku má věřitel vůči 
dlužníku právo na určité plnění jako na pohledávku a dlužník má povinnost toto právo splněním 
dluhu uspokojit.“ Podle ust. § 1789 občanského zákoníku, který je obsažen v občanském zákoníku v 
hlavě I – Všeobecná ustanovení o závazcích, Díl 3 – Obsah závazků, platí, že „Ze závazku je dlužník 
povinen něco dát, něco konat, něčeho se zdržet nebo něco strpět a věřitel je oprávněn to od něho 
požadovat.“ Podle důvodové zprávy k občanskému zákoníku výše uvedené ustanovení konkretizuje 
obsah závazku tím, co je dlužník povinen jako dluh plnit. Navazuje tak na ust. § 1721 občanského 



zákoníku, které vymezuje obecně pojem pohledávky a dluhu a konkretizuje jeho obsah.

Způsoby zániku závazků jsou upraveny v občanském zákoníku v hlavě I – Všeobecná 
ustanovení o závazcích, Díl 7 – Zánik závazků, který se člení na Oddíl 1 – Splnění závazku a 
Oddílu 2 – Jiné způsoby zániku závazků (dohoda, započtení, odstupné, splynutí, prominutí 
dluhu, výpověď, odstoupení od smlouvy, následná nemožnost plnění a smrt dlužníka nebo 
věřitele.
Institut prominutí dluhu je upraven v ust. § 1995 a násl. občanského zákoníku, přičemž podle 
ust. § 1995 odst. 1 občanského zákoníku platí, že „Promine-li věřitel dlužníku dluh, má se za to, že 
dlužník s prominutím dluhu souhlasí, pokud neprojevil bez zbytečného odkladu nesouhlas výslovně 
nebo plněním dluhu.“
V důvodové zprávě k občanskému zákoníku je uvedeno, že v případě prominutí dluhu jde o zrušení 
dluhu, tedy o zrušení povinnosti uspokojit právo na určité plnění (jako pohledávku). Protože práva a 
povinnosti tvoří obsah závazkového právního vztahu, jde o zrušení části obsahu dluhu. Zrušení dluhu 
jeho prominutím se vztahuje na závazky nikoli vzájemné, kdy si strany závazkového právního vztahu 
mají plnit navzájem a plnění, k němuž je jedna strana povinna, má současně charakter protiplnění ve 
vztahu k plnění druhé strany, ale na závazky jednostranné (povinnost zaplatit smluvní pokutu, nahradit 
škodu atd.).

Předmětem předlohy je prominutí povinností (dluhu), které jsou obsahem předkupního práva 
dle ust. § 101 stavebního zákona, podílovým spoluvlastníkům pozemku p.č. 549/21 v k.ú. 
Lověšice u Přerova jako osobám povinným z předkupního práva, a to za účelem dosažení 
výmazu předkupního práva z katastru nemovitostí.


