
1

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
zastoupené Ing. Martinem Smolkou, MBA, ředitelem Správy Olomouc
na základě pověření ze dne 11. 3. 2011
korespondenční adresa Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc
IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390
(dále „stavebník“ nebo „ŘSD ČR“ aj.)

a

Statutární město Přerov   
se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 11 Přerov
zastoupené Mgr. Vladimírem Puchalským, primátorem
IČ: 00301825
DIČ: CZ00301825
(dále „vlastník pozemků” nebo “Statutární město Přerov” aj.) 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 1727 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník těchto šest smluv, a to

S M L O U V U    O    P R Á V U    P R O V É S T    S T A V B U
uzavřenou podle ust. § 1746 odst. 2  občanského zákoníku a ust. § 86 odst. 2 písm. d) zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
právních předpisů,

S M L O U V U    O    B U D O U C Í     S M L O U V Ě    O    V Ý P Ů J Č C E
podle ust. § 1785 a násl. a ust. § 2193 a násl. občanského zákoníku,

S M L O U V U    O    B U D O U C Í     K U P N Í     S M L O U V Ě   
N A    N E M O V I T O S T I

podle ust. § 1785 a násl. a ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku,

S M L O U V U  O   B U D O U C Í     D A R O V A C Í     S M L O U V Ě   
N A    N E M O V I T O S T I

podle ust. § 1785 a násl. a ust. § 2055 a násl. občanského zákoníku,

S M L O U V U
O   B U D O U C Í    S M L O U V Ě    O    V Y P O Ř Á D Á N Í    N Ě K T E R Ý C H 
P R Á V    A    P O V I N N O S T Í    S O U V I S E J Í C Í C H    S    R E A L I Z A C Í   

S T A V B Y 
podle ust. § 1785 a násl. a ust. § 1746 odst. 2 občanského zákoníku,

S M L O U V U    O     B U D O U C Í    S M L O U V Ě
O   S D R U Ž E N Í

podle ust. § 1785 a násl. a ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku,



2

a s odkazem na ust. § 1727 občanského zákoníku je zahrnují do jedné listiny, přičemž z jejich 
účelu známého smluvním stranám při uzavření smluv plyne, že jsou na sobě závislé, tedy je 
vznik první z nich podmínkou vzniku dalších závislých smlouv a zánik závazku z první z nich 
bez uspokojení věřitele zrušuje další závislé smlouvy.

I.

1. Statutární město Přerov je výlučným vlastníkem nemovitostí, zapsaných 
u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov na listu 
vlastnictví č. 10001, a to pozemků:

a) parc.č. 633/41 ostatní plocha, parc.č. 526/5 ostatní plocha, parc.č. 526/1 ostatní 
plocha, parc.č. 541/1 ostatní plocha, parc.č. 633/40 zahrada - v katastrálním území
Předmostí, obec Přerov, okres Přerov,  

b) parc.č. 7279/1 ostatní plocha, parc.č. 7279/5 ostatní plocha, parc.č. 6641/2 ostatní 
plocha, parc.č. 4135/10 ostatní plocha, parc.č. 6633/2 ostatní plocha, parc.č. 6500/6
ostatní plocha, parc.č. 6531/1 ostatní plocha, parc.č. 7279/18 ostatní plocha, parc.č. 
6958 ostatní plocha, parc.č. 6959 ostatní plocha, 6588/1 ostatní plocha, 4117 ostatní 
plocha, 4118 ostatní plocha, 4121 ostatní plocha, 6588/2 ostatní plocha, parc.č. 6586 
ostatní plocha, parc.č. 5088/2 ostatní plocha, parc.č. 5097 ostatní plocha, parc.č. 5096
ostatní plocha, parc.č. 4218/1 ostatní plocha, parc.č. 4219/1 ostatní plocha, parc.č. 
4221 ostatní plocha, parc.č. 4222/1 zast.plocha a nádvoří, parc.č. 6714/4 ostatní 
plocha, parc.č. 6714/1 ostatní plocha, parc.č. 6714/5 ostatní plocha, parc.č. 4235 trvalý 
travní porost, parc.č. 4293/1 ostatní plocha, parc.č. 5098/1 ostatní plocha, parc.č. 5087
ostatní plocha, parc.č. 6585/1 ostatní plocha, parc.č. 6585/2 ostatní plocha, parc.č. 
6577/196 ostatní plocha, parc.č. 6577/199 ostatní plocha, parc.č. 6577/17 ostatní 
plocha, parc.č. 6590/61 ostatní plocha, parc.č. 6577/265 ostatní plocha, parc.č. 
6577/266 ostatní plocha, parc.č. 6577/267 ostatní plocha, parc.č. 6568/11 ostatní 
plocha, parc.č. 6577/25 trvalý travní porost, parc.č. 6577/26 ostatní plocha, parc.č. 
5088/3 ostatní plocha, parc.č. 6552/22 ostatní plocha, parc.č. 6633/1 ostatní plocha, 
parc.č. 4135/16 ostatní plocha, parc.č. 4135/15 ostatní plocha, parc.č. 4135/2 ostatní 
plocha, parc.č. 6957 ostatní plocha - v katastrálním území Přerov, obec Přerov, 
okres Přerov,

      (všechny výše uvedené pozemky pod písm. a) a b) dále jen “dotčené pozemky”)
2. ŘSD ČR je stavebníkem veřejně prospěšné stavby „Silnice I/55 Mimoúrovňové 

křížení s tratí ČD, Přerov-Předmostí“ (dále jen “stavba”), jejíž součástí je realizace 
níže uvedených stavebních objektů na dotčených pozemcích (všechny níže uvedené 
stavební objekty dále jen “stavební objekty”):

• SO 011 – Demolice, ZÚ – km 1.0 
            na pozemku parc.č. 6577/265 v k.ú. Přerov

• SO 101 – Nadjezd sil. I/55, km 0,200-1,000
na pozemcích parc.č. 526/5 v k.ú. Předmostí, 7279/5, 6641/2, 4135/10, 6588/2, 6586, 
5088/2, 6585/1, 6585/2, 6577/17, 6577/196, 6590/61, 6577/265, 6577/266, 6577/267, 
6568/11 v k.ú. Přerov

• SO 101.1 – Nadjezd na sil. I/55, km 0,000-0,200
na pozemcích parc.č. 541/1 a 633/40 (k.ú. Předmostí), 7279/1, 7279/5, 6641/2, 
4135/10 v k.ú. Přerov
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• SO 102 – Úprava ul. Polní, km 1,000-1,455
            na pozemcích parc.č. 6577/267, 6568/11, 6577/25, 6577/26, 5088/3, 6552/22 

v k.ú. Přerov     
       
• SO 103 – Okružní křižovatka

na pozemcích parc.č. 6586, 5088/2, 5097, 5096, 4221, 4222/1, 6714/4, 6714/1, 6714/5, 
            4293/1, 5098/1, 5087, 6568/11 v k.ú. Přerov

• SO 105.1 – Napojení MÚK na stávající silnici I/55
            na pozemcích parc.č. 633/41 v k.ú. Předmostí, 7279/5, 6641/2, 4135/10 v k.ú. Přerov

• SO 111 – Přístupové cesty do areálů v km 0,61-0,70
            na pozemcích parc.č. 4121, 6588/1, 6588/2, 6586 v k.ú. Přerov

• SO 120 – Chodníky
na pozemcích parc.č. 6588/2, 6586, 5096, 4218/1, 4219/1, 4221, 4222/1, 6714/4, 
6714/1, 6590/61, 6568/11, 6552/22 v k.ú. Přerov

• SO 121 – Stezky
na pozemcích parc.č. 6586, 5088/2, 5097, 6714/1, 6714/5, 4235, 4293/1, 5087, 6585/1, 
6585/2, 6577/196, 6577/199, 6577/17, 6577/265, 6577/266, 6577/267, 6568/11, 
6577/25, 5088/3 v k.ú. Přerov

• SO 162 – Portály dopravního značení
            na pozemku parc.č. 6568/11 v k.ú. Přerov

• SO 164 – Portály dopravního značení výhledového napojení na stavbu 0136
            na pozemcích parc.č. 541/1 a 633/40 v k.ú. Předmostí, 6568/11 v k.ú. Přerov

• SO 165 –  Přechodné dopravní značení

• SO 201 – Estakáda přes ČD v žkm 185.64
            na pozemcích parc.č. 526/5 a 633/41 v k.ú. Předmostí, 7279/5, 6641/2, 6500/6, 

6531/1, 7279/18, 6958, 6588/1, 6588/2, 6586, 6568/11, 6957 v k.ú. Přerov

• SO 206 – Opěrné zdi u opěry 19
            na pozemcích parc.č. 6577/265, 6568/11 v k.ú. Přerov

• SO 208 – Provizorní kabelová lávka přes silniční podjezd
            na pozemcích parc.č. 6958, 6959 v k.ú. Přerov

• SO 304 – Přeložka vodovodu DN 300 LTH v Okružní křižovatce
            na pozemcích parc.č. 5096, 4219/1, 4221, 4222/1, 6714/4, 6714/1, 6714/5 

v k.ú. Přerov

• SO 307 – Odvodnění okružní křižovatky
            na pozemcích parc.č. 6586, 5088/2, 5097, 5096, 6714/1, 6714/5 v k.ú. Přerov

• SO 307.1 – Odvodnění okružní křižovatky
            na pozemcích parc.č. 5096, 4293/1 v k.ú. Přerov
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• SO 308 – Odvodnění ul. Polní
            na pozemcích parc.č. 6588/2, 6577/17, 6577/265, 6568/11 v k.ú. Přerov

• SO 312 – Přeložka vodovodu PVC DN100 v km 1.10-1.32
            na pozemcích parc.č. 6568/11, 6552/22 v k.ú. Přerov

• SO 313 – Přeložka vodovodu PVC DN100 v křižovatce ul. Polní a Skopalova
            na pozemcích parc.č. 6568/11, 6552/22 v k.ú. Přerov

• SO 314 – Přeložka vodovodní přípojky Precheza
            na pozemcích parc.č. 6568/11, 6552/22 v k.ú. Přerov

• SO 315 – Přeložka vodovodu v ul. Polní (km 0.9)
            na pozemcích parc.č. 6577/265, 6568/11 v k.ú. Přerov

• SO 316 – Likvidace dešťových vod z estakády v km 0,230-0,463
            na pozemku parc.č. 526/5 a 633/41 v k.ú. Předmostí , 7279/5 v k.ú. Přerov

• SO 341.1 – Přeložka příkopu v km 0,515
            na pozemcích parc.č. 6531/1, 6958, 6957 v k.ú. Přerov
  
• SO 411 – Kabelové vedení 22 kV, km 0,26 - přeložka
            na pozemcích parc.č. 526/5 v k.ú. Předmostí , 7279/5, 4135/10 v k.ú. Přerov

• SO 412 – Venkovní vedení 22 kV, km 0,515 - přeložka
            na pozemcích parc.č. 6531/1, 6958, 6959, 6957 v k.ú. Přerov

• SO 413 – Kabelová vedení vn, km 0,76-1,03 - přeložka
            na pozemcích parc.č. 6590/61, 6577/265, 6568/11 v k.ú. Přerov

• SO 431 – Kabelové vedení nn, zahrádky, estakáda, km 0,1 - přeložka
            na pozemcích parc.č. 526/1, 541/1, 633/40, 633/41 v k.ú. Předmostí , 6633/1, 4135/16 

v k.ú. Přerov

• SO 433 – Úprava rozvaděče nn parovodu, Polní, km 1,290 (Dalkia)
            na pozemku parc.č. 6577/25 v k.ú. Přerov

• SO 434 – Kabelové vedení nn, V.Dlážka – kruhová křižovatka, přeložka
            na pozemcích parc.č. 5096, 4221, 4222/1, 6714/4, 6714/1, 6714/5 v k.ú. Přerov

• SO 437 – Závěsné kabelové vedení nn, Polní, km 0,74 až 0,85 – demontáž
            na pozemku parc.č. 6585/1, 6568/11 v k.ú. Přerov

• SO 438 – Kabelové vedení nn, Polní, km 1,4 až 1,5 – úprava trasy
            na pozemcích parc.č. 6568/11, 6552/22 v k.ú. Přerov

• SO 439 – Přeložka závěsného kabelu nn, km 0,617
           na pozemku parc.č. 4117, 4118, 6588/1 v k.ú. Přerov
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• SO 441 – Veřejné osvětlení, estakáda, km 0,2-0,9
na pozemcích parc.č. 633/41 v k.ú. Předmostí, 7279/5, 6500/6, 6531/1, 6958, 6588/1, 
6586, 6568/11, 6957 v k.ú. Přerov

• SO 442 – Veřejné osvětlení, úpravy v ZÚ
            na pozemcích parc.č. 526/5 a 633/41 v k.ú. Předmostí, 7279/5, 6641/2 v k.ú. Přerov

• SO 443 – Veřejné osvětlení, úpravy v Polní, km 0,6 až 1,0
            na pozemcích parc.č. 6588/1, 6588/2, 6586, 6590/61, 6568/11 v k.ú. Přerov

• SO 444 – Veřejné osvětlení větve V1
            na pozemcích parc.č. 526/5 a 633/41 v k.ú. Předmostí, 7279/5, 6641/2 v k.ú. Přerov

• SO 445 – Veřejné osvětlení okružní křižovatky
na pozemcích parc.č. 6586, 5088/2, 5097, 5096, 4221, 4222/1, 6714/4, 6714/5, 
6568/11 v k.ú. Přerov

• SO 446 – Veřejné osvětlení větve V3
            na pozemku parc.č. 6586/11 v k.ú. Přerov

• SO 447 – Veřejné osvětlení ul. Polní – provizorium
na pozemcích parc.č. 6585/1, 6585/2, 6577/196, 6577/199, 6577/17, 6577/265, 
6568/11 v k.ú. Přerov

• SO 448 – Veřejné osvětlení, km 1,0 – KÚ vpravo
            na pozemku parc.č. 6568/11 v k.ú. Přerov

• SO 449 – Veřejné osvětlení, km 1,0 – vlevo
            na pozemcích parc.č. 6577/267, 6568/11, 6577/25, 5088/3 v k.ú. Přerov

• SO 453 – Úprava trasy NejTV, okružní křižovatka
            na pozemcích parc.č. 6585/1, 6586, 5088/2, 5097, 6568/11 v k.ú. Přerov

• SO 461 – Kabelové telefonní vedení, estakáda, km 0,62, přeložka
            na pozemcích parc.č. 6588/1, 5097 v k.ú. Přerov

• SO 462 – Kabelové telefonní vedení, V.Dlážka-okružní křiž., přeložka
            na pozemcích parc.č. 6585/1, 6586, 5088/2, 5097, 6568/11 v k.ú. Přerov

• SO 463 – Kabelová telefonní vedení, Polní, km 0,70-0,92, přeložka
na pozemcích parc.č. 6585/1, 6585/2, 6577/196, 6577/199, 6577/17, 6577/265, 
6577/266, 6568/11 v k.ú. Přerov

• SO 464 – Kabelovod V. Dlážka – okružní křižovatka
            na pozemcích parc.č. 6586, 5088/2, 5097, 6568/11 v k.ú. Přerov

• SO 465 – Kabelová telefonní vedení, Polní, km 1,26-1,31, přeložka
            na pozemcích parc.č. 6568/11, 6577/25, 6577/26 v k.ú. Přerov

• SO 471 – Demontáž SSZ Polní x V.Dlážka
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            na pozemcích parc.č. 6714/4, 6568/11, 5088/2, 5096 v k.ú. Přerov

• SO 472.1 – SSZ přechodu pro chodce v km 1,02
            na pozemcích parc.č. 6577/267, 6568/11 v k.ú. Přerov

• SO 472.2 – Přípojka pro SSZ v km 1,02
na pozemcích parc.č. 6585/1, 6585/2, 6577/196, 6577/199, 6577/17, 6577/265, 
6577/266, 6577/267, 6568/11 v k.ú. Přerov

• SO 481.1 – Dálkový kabel SŽDC, estakáda km 0,495 a V. Dlážka – ochrana kabelů 
SŽDC – DK, TKK

            na pozemcích parc.č. 4135/2, 6531/1 v k.ú. Přerov

• SO 490 – Varovný systém – hlásič náledí
            na pozemku parc.č. 633/41 v k.ú. Předmostí, 6633/1, 4135/10 v k.ú. Přerov

• SO 501 – Přeložka NTL LPE 300 v ul. V.Dlážka
            na pozemcích parc.č. 5096, 4218/1, 4219/1, 4221, 4222/1, 6714/4, 6714/1, 6714/5 

v k.ú. Přerov

• SO 701 – Úpravy oplocení, ZÚ – km 1,0
            na pozemcích parc.č. 4135/10, 6633/2, 6585/1, 6590/61, 6568/11 v k.ú. Přerov.

3. V současnosti se na místě realizace stavby nachází silnice II. třídy č. 436 na ulici Polní 
v Přerově, a to v úseku od křižovatky ulic Polní a Velká Dlážka po křižovatku ulice 
Polní a Dluhonská, která je ve vlastnictví Olomouckého kraje, přičemž pozemky 
zastavěné silnicí II/436 jsou ve vlastnictví Statutárního města Přerova. 

4. Provedením stavby dojde k rozšíření pozemní komunikace z původní dvoupruhové 
na čtyřpruhovou s chodníky a cyklostezkami vedoucími po obou jejích stranách 
a následně dojde ke změně třídy pozemní komunikace z II. třídy na I. třídu, jejímž 
vlastníkem bude ČR a ŘSD ČR s ní bude hospodařit a vykonávat její správu.

5. Současný stav je zanesen v geometrickém plánu č. 5569-32/2012, který vyhotovil 
Ing. Ivo Čevora, GEOS Opava, se sídlem Bochenkova 24, Opava, IČ 154 39 909
a ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr Ing. Michal Jašek dne 18. 4. 2012.

6. V souvislosti s provedením stavby dle odst. 4 tohoto článku smlouvy budou pozemky, 
které budou zastavěny stavbou, převedeny po realizaci stavby z vlastnictví 
Statutárního města Přerova do vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit 
pro ŘSD ČR, a to tak, že části dotčených pozemků zastavěné stávající silnicí II/436 
daruje Statutární město Přerov do výlučného vlastnictví České republice s příslušností 
hospodařit pro ŘSD ČR a části dotčených pozemků v rozsahu, o který bude stávající 
silnice II/436 stavbou rozšířena a vznikne tak silnice I. třídy, úplatně převede 
Statutární město Přerov do výlučného vlastnictví České republiky s příslušností 
hodpodařit pro ŘSD ČR.

II.
S M L O U V A   O    P R Á V U   P R O V É S T   S T A V B U

1. Vlastník pozemků touto smlouvou zakládá právo stavebníka provést stavbu „Silnice
I/55 Mimoúrovňové křížení s tratí ČD, Přerov-Předmostí“ na dotčených pozemcích ve 
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smyslu ust. § 86 odst. 2 písm. a) a podle §110 odst. 2 písm. a)  zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
právních předpisů, přičemž všechny dotčené pozemky budou dotčeny stavbou trvale 
(trvalý zábor) s výjimkou těch pozemků, na nichž budou provedeny tyto stavební 
objekty
SO 101          Nadjezd sil. I/55, km 0,200 - 1,000,
SO 101.1       Nadjezd sil. I/55, km 0,000 - 0,200,
SO 105.1       Napojení MÚK se stávající silnicí I/55,
SO 165          Přechodné dopravní značení,
SO 201          Estakáda přes ČD v žkm 185.64,
SO 208          Provizorní kabelová lávka přes silniční podjezd,
SO 341.1       Přeložka příkopu v km 0,515,
SO 411          Kabelové vedení 22kV, km 0,26 – přeložka,
SO 412          Venkovní vedení 22 kV, km 0,515 – přeložka,
SO 431          Kabelové vedení nn, zahrádky, estakáda, km 0,1 – přeložka,
SO 441          Veřejné osvětlení, estakáda, km 0,2 – 0,9,
SO 481.1       Ochrana kabelů SŽDC – DK, TKK,
SO 490          Varovný systém – hlásič náledí,
SO 701          Úprava oplocení,
tedy budou prováděním stavby dotčeny jen dočasně (dočasný zábor). 

2. Vlastník pozemků touto smlouvou povoluje stavebníkovi provést na dotčených 
pozemcích stavbu v souladu s projektovou dokumentací a za podmínek uvedených 
v pravomocném územním rozhodnutí a pravomocném stavebním povolení.

3. Vlastník pozemků se touto smlouvou zavazuje strpět výkon stavebníkova práva na 
provedení stavby.

4. Stavba včetně umístění a rozsahu trvalého a dočasného záboru je vyznačena ve 
výkresu G aktualizace DSP č. výkresu 02.1 a 02.2 zpracovaném společností HBH 
Projekt, Kabátníkova 5, Brno, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

5. Vlastník pozemků bere na vědomí a souhlasí s tím, že stavebník bude provádět stavbu 
prostřednictvím třetí strany, a to zhotovitele určeného postupem v souladu se zákonem 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších právních předpisů.

6. Stavebník se zavazuje při provádění stavby co nejvíce šetřit práva vlastníka pozemků.
7. Právo provést stavbu se zakládá bezúplatně a na dobu určitou; právo provést stavbu 

založené touto smlouvou zanikne, nebude-li vydáno pravomocné stavební povolení 
na stavbu do 5 let ode dne podpisu této smlouvy nebo pokud stavebník od realizace 
stavby ve výše uvedené lhůtě upustí. Právo provést stavbu v takovém případě zaniká 
dnem, kdy stavebník oznámí tuto skutečnost vlastníkovi pozemků. 

8. Vlastník pozemků bere na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva zahrnutá do této 
listiny bude předložena příslušnému stavebnímu úřadu jako příloha k žádosti o vydání 
stavebního povolení za účelem prokázání stavebníkova oprávnění provést stavbu.

III.
S M L O U V A   O   B U D O U C Í   S M L O U V Ě   O   V Ý P Ů J Č C E

1. Vlastník pozemků jako zavázaná strana se zavazuje, že na výzvu stavebníka, jako 
oprávněné strany s ním uzavře v budoucnu smlouvu o výpůjčce, na jejímž základě 
přenechá dotčené pozemky stavebníkovi, a to pozemky:

a) parc.č. 633/41 ostatní plocha, parc.č. 526/5 ostatní plocha – části o výměře 2709 m2, parc.č. 
526/1 ostatní plocha – části o výměře 105 m2, parc.č. 541/1 ostatní plocha – části o výměře 
114 m2, parc.č. 633/40 zahrada – části o výměře 3320 m2 - v katastrálním území Předmostí,
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b) parc.č. 7279/1 ostatní plocha, parc.č. 7279/5 ostatní plocha, parc.č. 6641/2 ostatní plocha, 
parc.č. 4135/10 ostatní plocha – část o výměře 345 m2, parc.č. 6633/2 ostatní plocha – část 
o výměře 19 m2, parc.č. 6500/6 ostatní plocha – část o výměře 85 m2, parc.č. 6531/1 ostatní 
plocha – část o výměře 621 m2, parc.č. 7279/18 ostatní plocha, parc.č. 6958 ostatní plocha –
část o výměře 355 m2, parc.č. 6959 ostatní plocha – část o výměře 162 m2, parc.č. 6588/1
ostatní plocha – část o výměře 745 m2, parc.č. 4118 ostatní plocha, parc.č. 4121 ostatní plocha 
– část o výměře 19 m2, parc.č. 6588/2 ostatní plocha – část o výměře 404 m2, parc.č. 6586
ostatní plocha, parc.č. 5088/2 ostatní plocha – část o výměře 1641 m2, parc.č. 5097 ostatní 
plocha – část o výměře 1280 m2, parc.č. 5096 ostatní plocha – část o výměře 1478 m2, parc.č. 
4218/1 ostatní plocha –část o výměře 53 m2, parc.č. 4219/1 ostatní plocha, parc.č. 4221 ostatní 
plocha, parc.č. 4222/1 zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 6714/4 ostatní plocha – část o 
výměře 286 m2, parc.č. 6714/1 ostatní plocha – část o výměře 929 m2, parc.č. 6714/5 ostatní 
plocha – část o výměře 289 m2, parc.č. 4235 trvalý travní porost - část o výměře 13 m2, parc.č. 
4293/1 ostatní plocha – část o výměře 58 m2, parc.č. 5098/1 ostatní plocha – část o výměře 
242 m2, parc.č. 5087 ostatní plocha - část o výměře 24 m2, parc.č. 6585/1 ostatní plocha – část 
o výměře 432 m2, parc.č. 6585/2 ostatní plocha – část o výměře 95 m2, parc.č. 6577/196
ostatní plocha, parc.č. 6577/199 ostatní plocha – část o výměře 100 m2, parc.č. 6577/17 ostatní 
plocha – část o výměře 298 m2, parc.č. 6590/61 ostatní plocha, parc.č. 6577/265 ostatní 
plocha, parc.č. 6577/266 ostatní plocha, parc.č. 6577/267 ostatní plocha – část o výměře 1088 
m2, parc.č. 6568/11 ostatní plocha – část o výměře 18565 m2, parc.č. 6577/25 trvalý travní 
porost – část o výměře 642 m2, parc.č. 6577/26 ostatní plocha – část o výměře 207 m2, parc.č. 
5088/3 ostatní plocha – část o výměře 225 m2, parc.č. 6552/22 ostatní plocha – část o výměře 
335 m2, parc.č. 6633/1 ostatní plocha – část o výměře 81 m2, parc.č. 4135/16 ostatní plocha –
část o výměře 109 m2, parc.č. 4135/15 ostatní plocha – část o výměře 196 m2, parc.č. 4135/2
ostatní plocha – část o výměře 153 m2, parc.č. 6957 ostatní plocha – část o výměře 465 m2 -
v katastrálním území Přerov,
a umožní mu jejich bezplatné užívání mj. po dobu realizace stavby.

2. Oprávněná strana předloží budoucí smlouvu o výpůjčce ve lhůtě do 30 dnů ode dne, 
kdy jí bude znám termín zahájení stavby; termín zahájení stavby určí oprávněná strana 
na základě smlouvy o dílo uzavřené s vybraným uchazečem podle zákona č. 137/2006 
Sb. 

3. Smlouva bude sjednána na dobu určitou
a) ohledně těch částí pozemku parc. č. 6568/11 v katastrálním území Přerov,

k jejichž převodu dojde na základě budoucí kupní smlouvy uzvařené dle čl. IV 
této listiny nebo budoucí darovací smlouvy dle čl. V této listiny, tedy do dne, 
kdy nastanou právní účinky vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 
ve prospěch stavebníka na základě těchto v budoucnu uzavřených smluv,

b) ohledně ostatních dotčených pozemků do 30 dnů ode dne, kdy kolaudační 
rozhodnutí na stavbu nabude právní moci. 

4. Zavázaná strana se zavazuje přijmout návrh budoucí smlouvy o výpůjčce předložený 
stavebníkem ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho doručení. Zavázaná strana - vlastník 
pozemků se pro potřebu budoucí smlouvy o výpůjčce bude označovat jako půjčitel 
a oprávněná strana - stavebník jako vypůjčitel.

5. Zavázaná strana se tedy tímto zavazuje v budoucnu přenechat dotčené pozemky 
stavebníkovi a umožnit mu jejich bezplatné užívání po dobu realizace stavby 
orientačně určené viz výše a oprávněné strana toto oprávnění přijímá. 

6. Jelikož stavebník bude provádět stavbu prostřednictvím třetí strany, a to zhotovitele 
určeného postupem v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších právních předpisů, je oprávněn přenechat dotčené pozemky za 
účelem realizace stavby takto určenému zhotoviteli a vlastník pozemků s tímto 
souhlasí.

7. Budoucí smlouva o výpůjčce bude vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každý 
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s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
8. Smluvní strany prohlásí, že budoucí smlouva o výpůjčce je sepsána na základě 

pravdivých údajů, dle jejich pravé a svobodné vůle, a že smluvnímu ujednání nejsou 
na překážku žádné okolnosti bránící nakládání s dotčenými pozemky a na důkaz toho 
ji vlastnoručně podepíší.

9. Závazek uzavřít budoucí smlouvu o výpůjčce zanikne, nebude-li smlouva uzavřena do 
5 let ode dne, kdy stavební povolení na stavbu nabude právní moci 

IV.
S M L O U V A    O    B U D O U C Í    K U P N Í    S M L O U V Ě  

N A   N E M O V I T O S T I

1. Vlastník pozemků jako zavázaná strana se zavazuje, že na výzvu stavebníka jako 
oprávněné strany s ním uzavře v budoucnu kupní smlouvu, jejímž předmětem bude 
převod těch částí dotčených pozemků, o které bude stávající silnice II/436 stavbou 
rozšířena a vznikne tak silnice I. třídy, a to částí pozemku parc.č. 6568/11 ostatní 
plocha o výměře cca 3 050 m2 v katastrálním území Přerov, přičemž skutečná 
výměra těchto částí bude určena v geometrickém plánu vyhotoveném na základě 
zaměření skutečného provedení stavby před tím, než bude pravomocně povoleno 
užívat dokončenou stavbu v souladu se stavebním zákonem (dále jen “převáděné 
nemovitosti”). Oprávněná strana předloží zavázané straně budoucí kupní smlouvu ve 
lhůtě 6 měsíců po té, kdy jí bude pravomocně povoleno užívat dokončenou stavbu 
v souladu se stavebním zákonem. Zavázaná strana se zavazuje přijmout návrh budoucí 
kupní smlouvy předložený oprávněnou stranou ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho 
doručení. Zavázaná strana - vlastník pozemků se pro potřebu budoucí kupní smlouvy 
bude označovat jako prodávající a oprávněná strana - stavebník jako kupující.

2. Zavázaná strana se tímto zavazuje v budoucnu prodat a odevzdat oprávněné straně 
převáděné nemovitosti se všemi právy a povinnostmi, přičemž výlučným vlastníkem 
se stane Česká republika a Ředitelství silnic a dálnic ČR vznikne příslušnost 
hospodařit, a to za cenu sjednanou podle odst. 5 tohoto článku.

3. Oprávněná strana se tedy tímto zavazuje v budoucnu koupit a přijmout do vlastnictví 
České republiky a příslušnosti hospodařit pro ŘSD ČR převáděnou nemovitost se 
všemi právy a povinnostmi a zaplatit za ni cenu sjednanou podle odst. 4 tohoto článku.

4. Kupní cena převáděných nemovitostí bude stanovena na základě znaleckého posudku 
podle stavu ke dni převodu jako tzv. cena zjištěná podle v té době platných právních 
předpisů. Vypracování znaleckého posudku zajistí na svůj náklad oprávněná strana.

5. Oprávněná strana zaplatí kupní cenu zavázané straně do 60 dnů ode dne, kdy obdrží 
oznámení o provedení vkladu vlastnického práva k převáděným nemovitostem do 
katastru nemovitostí ve svůj prospěch. 

6. Smluvní strany prohlásí, 
a) že uzavřením budoucí kupní smlouvy jsou jejich vzájemná práva a povinnosti 

související s užíváním převáděných nemovitostí vypořádány, a že nemají 
a nebudou uplatňovat žádné další případné nároky a pohledávky,

b) že převáděné nemovitosti se převádějí ve stavu, jak je popsán ve shora 
uvedeném znaleckém posudku,

c) že je jim známo, že vlastnické právo k převáděným nemovitostem vzniká 
dnem jeho vkladu do katastru nemovitostí s právními účinky na základě 
pravomocného rozhodnutí o jeho povolení k okamžiku, kdy byl návrh na vklad 
doručen katastrálnímu úřadu,
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d) že se zavazují, že v případě zastavení řízení o povolení vkladu vlastnického 
práva do katastru nemovitostí katastrálním úřadem nebo zamítnutí návrhu na 
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí katastrálním úřadem učiní do 
30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí katastrálního úřadu o zastavení řízení nebo 
zamítnutí návrhu na vklad  nabude právní moci, veškeré potřebné kroky 
k odstranění překážek provedení vkladu a podají návrh na vklad vlastnického 
práva do katastru nemovitostí znovu při zachování smyslu a účelu této 
smlouvy.

7. Zavázaná strana prohlásí, že na převáděných nemovitostech neváznou žádné dluhy ani 
břemena a že neví o žádných vadách faktických ani právních, na které by měla být 
oprávněná strana zvláště upozorněna, s výjimkou věcných břemen, která budou ke dni 
uzavření smlouvy zapsána na převáděných nemovitostech v katastru nemovitostí 
a zmocní oprávněnou stranu k podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu.

8. Oprávněná strana prohlásí, že zná dostatečně stav převáděných nemovitostí, byla 
seznámena s obsahem znaleckého posudku, a v tomto stavu je bez výhrad přijímá 
a bere na sebe závazek podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí a zaplatit správní poplatek za zápis do katastru nemovitostí.

9. Budoucí kupní smlouva bude vyhotovena v pěti stejnopisech, každý s platností 
originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy a jeden stejnopis bude 
použit pro potřeby katastrálního úřadu.

10. Smluvní strany prohlásí, že budoucí kupní smlouva je sepsána na základě pravdivých 
údajů, dle jejich pravé a svobodné vůle, a že smluvnímu ujednání nejsou na překážku 
žádné okolnosti bránící nakládání s převáděnými nemovitostmi a na důkaz toho ji 
vlastnoručně podepíší.

11. Závazek uzavřít budoucí kupní smlouvu zanikne, nebude-li pravomocně povoleno 
užívat dokončenou stavbu na dotčených pozemcích do 5 let ode dne, kdy stavební 
povolení na stavbu nabude právní moci.

V.
S M L O U V A   O   B U D O U C Í   D A R O V A C Í   S M L O U V Ě  

N A   N E M O V I T O S T I

1. Vlastník pozemků jako zavázaná strana se zavazuje, že na výzvu stavebníka jako 
oprávněné strany s ním uzavře v budoucnu darovací smlouvu, jejímž předmětem bude 
převod částí dotčených pozemků zastavěných stávající silnicí II/436, a to částí 
pozemku parc.č. 6568/11 ostatní plocha o výměře cca 12 270 m2 v katastrálním 
území Přerov, přičemž skutečná výměra těchto částí bude určena v geometrickém 
plánu vyhotoveném na základě zaměření skutečného provedení stavby předtím než 
bude pravomocně povoleno užívat dokončenou stavbu v souladu se stavebním 
zákonem (dále jen “převáděné nemovitosti”). Oprávněná strana předloží budoucí 
darovací smlouvu zavázané straně ve lhůtě 6 měsíců po té, kdy jí bude pravomocně 
povoleno užívat dokončenou stavbu v souladu se stavebním zákonem. Zavázaná strana 
se zavazuje přijmout návrh budoucí darovací smlouvy předložený oprávněnou stranou 
ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho doručení. Zavázaná strana – vlastník pozemků se pro 
potřebu budoucí darovací smlouvy bude označovat jako dárce a oprávněná strana -
stavebník jako obdarovaný.

2. Zavázaná strana se tedy tímto zavazuje v budoucnu bezplatně převést vlastnické právo 
k převáděným nemovitostem na oprávněnou stranu a oprávněná strana se zavazuje, že 
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dar v budoucnu přijme se všemi právy a povinnostmi, přičemž výlučným vlastníkem 
se stane Česká republika a Ředitelství silnic a dálnic ČR vznikne příslušnost 
hospodařit.

3. Smluvní strany prohlásí, 
a) že uzavřením budoucí darovací smlouvy jsou jejich vzájemná práva 

a povinnosti související s užíváním převáděných nemovitostí vypořádány, a že 
nemají a nebudou uplatňovat žádné další případné nároky a pohledávky,

b) že je jim známo, že vlastnické právo k převáděným nemovitostem vzniká dnem 
jeho vkladu do katastru nemovitostí s právními účinky na základě 
pravomocného rozhodnutí o jeho povolení k okamžiku, kdy byl návrh na vklad 
doručen katastrálnímu úřadu,

c) že se zavazují, že v případě zastavení řízení o povolení vkladu vlastnického 
práva do katastru nemovitostí katastrálním úřadem nebo zamítnutí návrhu na 
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí katastrálním úřadem učiní do 
30 dnů ode dne, kdy nabyde rozhodnutí katastrálního úřadu o zastavení řízení 
nebo zamítnutí návrhu na vklad  nabyde právní moci, veškeré potřebné kroky 
k odstranění překážek provedení vkladu a podají návrh na vklad vlastnického 
práva do katastru nemovitostí znovu při zachování smyslu a účelu této 
smlouvy.

4. Zavázaná strana prohlásí, že na převáděných nemovitostech neváznou žádné dluhy ani 
břemena a že neví o žádných vadách faktických ani právních, na které by měla být 
oprávněná strana zvláště upozorněna, s výjimkou věcných břemene, která budou 
ke dni uzavření smlouvy zapsána na převáděných nemovitostech v katastru 
nemovitostí a zmocní oprávněnou stranu k podání návrhu na vklad vlastnického práva 
do katastru nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu.

5. Oprávněná strana prohlásí, že zná dostatečně stav převáděných nemovitostí, v tomto 
stavu je bez výhrad přijímá a bere na sebe závazek podat návrh na vklad vlastnického 
práva do katastru nemovitostí a zaplatit správní poplatek za zápis do katastru 
nemovitostí.

6. Budoucí darovací smlouva bude vyhotovena v pěti stejnopisech, každý s platností 
originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy a jeden stejnopis bude 
použit pro potřeby katastrálního úřadu.

7. Smluvní strany prohlásí, že budoucí darovací smlouva je sepsána na základě 
pravdivých údajů, dle jejich pravé a svobodné vůle, a že smluvnímu ujednání nejsou 
na překážku žádné okolnosti bránící nakládání s převáděnými nemovitostmi a na 
důkaz toho ji vlastnoručně podepíší.

8. Závazek uzavřít budoucí darovací smlouvu zanikne, nebude-li pravomocně povoleno 
užívat dokončenou stavbu na dotčených pozemcích do 5 let ode dne, kdy stavební 
povolení na stavbu nabude právní moci.

VI.
S M L O U V A

O   B U D O U C Í   S M L O U V Ě   O   V Y P O Ř Á D Á N Í   N Ě K T E R Ý C H 
P R Á V A   P O V I N N O S T Í   S O U V I S E J Í C Í C H   S R E A L I Z A C Í   

S T A V B Y 

1. V rámci odstranění provozních škod vzniklých při realizaci stavby, tj. škody v podobě 
odstranění stávajícího veřejného osvětlení a chodníků podél silnice II/436 na ulici 
Polní v Přerově, v úseku od křižovatky ulic Polní a Velká Dlážka po křižovatku ulice 
Polní a Dluhonská, a k zachování jejich původního účelu, bude realizováno veřejné 
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osvětlení, to jest stavební objekty:

SO 442 - Veřejné osvětlení, úpravy v ZÚ
SO 443 - Veřejné osvětlení, úpravy v Polní, km 0,6 – 1,0 
SO 444 - Veřejné osvětlení větve V1
SO 445 - Veřejné osvětlení okružní křižovatky
SO 446 - Veřejné osvětlení větve V3
SO 447 - Veřejné osvětlení, ul. Polní, provizorium 
SO 448 - Veřejné osvětlení, km 1,0 – KÚ vpravo
SO 449 - Veřejné osvětlení, km 1,0 – KÚ vlevo
a dále chodníky, to jest stavební objekt:
SO 120 - Chodníky
(dále jen „stavební objekty – veřejné osvětlení a chodníky“), a to podle projektové 
dokumentace.

2. Vlastník pozemků jako zavázaná strana se zavazuje, že na výzvu stavebníka, jako 
oprávněné strany s ním uzavře v budoucnu smlouvu o vypořádání některých práv 
a povinností souvisejících s realizací stavby, na jejímž základě bezplatně nabyde do 
vlastnictví předmětné stavební objekty – veřejné osvětlení a chodníky. 

3. Oprávněná strana předloží zavázané straně budoucí smlouvu o vypořádání některých 
práv a povinností souvisejících s realizací stavby ve lhůtě 6 měsíců poté, kdy 
kolaudační rozhodnutí na stavbu nabude právní moci. 

4. Zavázaná strana se zavazuje přijmout návrh budoucí smlouvy o vypořádání některých 
práv a povinností souvisejících s realizací stavby předložený oprávněnou stranou ve 
lhůtě do 30 dnů ode dne jeho doručení. Smluvní strany se pro potřebu budoucí 
smlouvy o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby 
budou označovat jak uvedeno v záhlaví této listiny, tedy jako vlastník pozemků 
a stavebník.

5. Oprávněná strana se zavazuje, že ponese veškeré náklady spojené s realizací 
předmětných stavebních objektů – veřejného osvětlení a chodníků, když tyto budou 
zahrnuty do nákladů stavby.

6. Oprávněná strana se zavazuje poskytnout na předmětné stavební objekty – veřejné 
osvětlení a chodníky záruku v délce 60 měsíců a zajistit poskytnutí této záruky ve 
smlouvě se zhotovitelem předmětných stavebních objektů.

7. Oprávněná strana se dále zavazuje, že 
a) vyzve zavázanou stranu s předstihem k účasti na předání předmětných stavebních 

objektů – veřejného osvětlení a chodníků,
b) uvede do předávacího protokolu způsob, podmínky a termíny odstranění případných 

vad nebo nedodělků předmětných stavebních objektů – veřejného osvětlení a chodníků 
označených vlastníkem pozemků,

c) uvede v předávacím protokolu cenu předmětných stavebních objektů – veřejného 
osvětlení a chodníků, přičemž se bude jednat o cenu přibližnou, neboť tyto objekty 
jsou zahrnuty dle platných právních předpisů do celkových nákladů stavby,

d) potvrdí předání předmětných stavebních objektů – veřejného osvětlení a chodníků na 
předávacím protokolu podpisem svého zástupce,

e) doručí zavázané straně dokumentaci skutečného provedení předmětných stavebních 
objektů – veřejného osvětlení a chodníků ve lhůtě 1 měsíc po právní moci 
kolaudačního rozhodnutí. 

8. Zavázaná strana se zavazuje, že 
a) formálně převezme vybudované stavební objekty – veřejné osvětlení a chodníky po 

právní moci kolaudačního rozhodnutí bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude 
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oprávněnou stranou vyzvána, a to na základě předávacího protokolu, na němž potvrdí 
převzetí podpisem svého zástupce,

b) vytkne své připomínky, označí vady a nedodělky při předání a uvede je do 
předávacího protokolu,

c) převezme předmětné stavební objekty – veřejného osvětlení a chodníků i v případě, 
že budou vykazovat drobné vady a nedodělky nebránící jejich uvedení do provozu, 

d) bude zajišťovat následný provoz a údržbu předmětných stavebních objektů –
veřejného osvětlení a chodníků.

9. Jelikož se vlastnictví stavbou dotčeného majetku vlastníka pozemků nemění, budou 
podpisem protokolu veškeré majetkoprávní vztahy mezi smluvními stranami 
vypořádány.

10. Závazek uzavřít budoucí smlouvu o vypořádání některých práv a povinností 
souvisejících s realizací stavby zanikne, nebude-li pravomocně povoleno užívat stavbu 
na dotčených pozemcích do 5 let ode dne, kdy stavební povolení na stavbu nabude 
právní moci.

VII.
S M L O U V A  O  B U D O U C Í   S M L O U V Ě  O   S D R U Ž E N Í  

1. V rámci stavby vybuduje stavebník mimo jiné stezku pro cyklisty, to jest stavební 
objekt SO 121 – Stezky (dále jen “předmětný stavební objekt – stezky”), 
a to na náklady vlastníka pozemků, které se stanou provedením jeho vlastnictvím. 
K realizaci tohoto účelu se smluvní strany dohodly, že spolu uzavřou v budoucnu 
smlouvu o sdružení při realizaci stavby „Silnice I/55 Mimoúrovňové křížení s tratí 
ČD, Přerov-Předmostí“ (dále jen “budoucí smlouva o sdružení”) v souladu s ust. § 2 
odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších právních 
předpisů, kdy stavebník bude vedoucím členem sdružení, který bude jednat jménem 
účastníků sdružení a vlastník pozemků bude členem sdružení.

2. Stavebník předloží návrh budoucí smlouvy o sdružení po té, co mu bude znám termín 
zahájení zadávacího řízení na stavbu dle zákona o veřejných zakázkách a to tak, aby 
jej vlastník pozemků obdržel ke schválení ve lhůtě 60 dnů přede dnem zahájení 
výběrového řízení na stavbu.

3. Vlastník pozemků souhlasí s tím, že mimo jiné termín zahájení stavby a provedení 
stavby, technické provedení a cenu předmětného stavebního objektu – stezky určí 
stavebník, a že míra jeho práv a povinností souvisejících se zadávacím řízení bude 
úměrná účelu, ke kterému bude  budoucí smlouva o sdružení uzavírána.

VIII.
1. Stavebník souhlasí s tím, že smlouvy zahrnuté do této listiny budou vedeny v evidenci 

smluv vlastníka pozemků, která je přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších právních předpisů, která obsahuje údaje 
o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího 
uzavření.

2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvách zahrnutých do této listiny 
nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona 
č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv 
na Portálu veřejné správy České republiky.
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IX.
Doložka obce

Vlastník pozemků prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního jednání, 
a to zveřejněním záměru výpůjčky jeho vyvěšením na úřední desce obce ve dnech ... - ... 
a následným schválením smlouvy obsažené v čl. III smlouvy Radou města Přerova na její ... 
schůzi konané dne ..., schválením smluv obsažených v čl. II a VI - smlouvy Radou města 
Přerova na její ... schůzi konané dne ..., zveřejněním záměru úplatného a bezúplatného 
převodu jeho vyvěšením na úřední desce obce ve dnech ... – ... a následným schválením smluv 
obsažených v čl. IV a V smlouvy Zastupitelstvem města Přerova na jeho .... zasedání 
konaném dne ... usnesením č. ... a schválením smlouvy obsažené v čl. VII smlouvy 
Zastupitelstvem města Přerova na jeho ... zasedání konaném dne ... usnesením č. ...

X.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti v ní výslovně neupravené, se řídí českým 
právním řádem zejména občanským zákoníkem.

2. Smlouvy zahrnuté do této listiny nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich podpisu oběma 
smluvními stranami.

3. Tato listina zahrnující výše uvedené smlouvy je vyhotovena v pěti stejnopisech, každý 
s platností originálu, z nichž dva obdrží vlastník pozemků a tři stavebník, z nichž jeden 
stejnopis stavebník předloží příslušnému stavebnímu úřadu jako přílohu žádosti stavebníka 
o povolení stavby specifikované v článku I. odst. 2 této smlouvy.

4. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních 
stran.

5. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými a číslovanými dodatky uzavřenými mezi 
oběma smluvními stranami této smlouvy.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouva zahrnuté do této listiny byly sepsány na základě 
pravdivých údajů, dle jejich pravé a svobodné vůle, a že smluvnímu ujednání nejsou na 
překážku žádné okolnosti bránící nakládání s v budoucnu převáděnými nemovitostmi a na 
důkaz toho ji vlastnoručně podepisují.

Příloha č. 1: Výkres G aktualizace DSP č. výkresu 02.1 a 02.2

V Přerově dne …/…/2015 V Olomouci dne …/…2015
Za vlastníka pozemků: Za stavebníka:

………………………………….. ……………………………………
Ing. Vladimír Puchalský Ing. Martin Smolka, MBA
Primátor Statutárního města Přerova Ředitel Správy Olomouc                       


