
Pořadové číslo: 16/3.6.1.

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 11.4.2016

Návrh pro 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 18. 4. 2016

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Mgr. Zdeněk Vojtášek, vedoucí odboru

Název návrhu:

Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního 
města Přerova k pozemkům p.č. 549/11, p.č. 549/12, p.č. 549/14, p.č. 549/24 a p.č. 549/25 
v k.ú. Lověšice u Přerova 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. 549/11 (trvalý travní porost) o výměře 142 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova paní 
M*** Ž***, bytem ***, jako osobě povinné z předkupního práva k pozemku p.č. 549/11 v 
k.ú. Lověšice u Přerova povinnosti, 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. 549/11 v k.ú. Lověšice u Přerova.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.4.2016

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

pozemku p.č. 549/12 (trvalý travní porost) o výměře 2775 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova panu 
J*** Z***, bytem ***, jako osobě povinné z předkupního práva k pozemku p.č. 549/12 v k.ú. 
Lověšice u Přerova povinnosti, 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. 549/12 v k.ú. Lověšice u Přerova.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018



Termín: 30.4.2016

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

pozemku p.č. 549/14 (orná půda) o výměře 1691 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova panu JUDr. 
K*** F***, bytem ***, jako osobě povinné z předkupního práva k pozemku p.č. 549/14 v 
k.ú. Lověšice u Přerova povinnosti, 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. 549/14 v k.ú. Lověšice u Přerova.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.4.2016

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

pozemku p.č. 549/24 (trvalý travní porost) o výměře 3082 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova paní 
R*** K***, bytem ***, jako osobě povinné z předkupního práva k pozemku p.č. 549/24 v 
k.ú. Lověšice u Přerova povinnosti, 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. 549/24 v k.ú. Lověšice u Přerova.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.4.2016

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

pozemku p.č. 549/25 (orná půda) o výměře 1041 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova panu J*** 
R***, bytem ***, jako osobě povinné z předkupního práva p.č. 549/25 v k.ú. Lověšice u 
Přerova povinnosti, 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. 549/25 v k.ú. Lověšice u Přerova.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.4.2016

6. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k podpisu právních jednání dle bodů 1., 2., 3., 4. 
a 5. usnesení, podpisu právního jednání, kterým se osvědčí zánik předkupních práv v 
návaznosti na právní jednání dle bodu 1. 2., 3., 4. a 5. usnesení a podpisu návrhu na výmaz 
vkladem předkupních práv z katastru nemovitostí na základě právního jednání, kterým se 
osvědčí zánik předkupních práv.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova:

Rada města Přerova přijala na své 39. schůzi konané dne 3.3.2016 usnesení č. 1316/39/7/2016, kterým 
podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit usnesení dle bodu 1., 2., 3., 4. a 5. návrhu na 
usnesení. 



Odbor koncepce a strategického rozvoje:

Oddělení koncepce a rozvoje města dne 29.1.2016 sdělilo, že souhlasí se zrušením předkupního práva 
k pozemkům p.č. 549/11, p.č. 549/12, p.č. 549/14, p.č. 549/24 a p.č. 549/25 v k.ú. Lověšice u Přerova 
s tím, že se jedná o pozemky oddělené pro výstavbu předložky silnice II/436, kterou bude realizovat 
ŘSD v rámci výstavby dálnice D1, stavby 0136 podle platného územního rozhodnutí.

Oddělení územního plánování dne 3.2.2016 sdělilo, že statutární město Přerov má vydaný Územní 
plán města Přerova, který byl vydán Zastupitelstvem města Přerova dne 21.09.2009 formou opatření 
obecné povahy, které nabylo účinnosti dne 7.10.2009. Dne 15.4.2013 vydalo Zastupitelstvo města 
Přerova usnesením č. 761/17/8/2013 Změnu č. 1 Územního plánu města Přerova formou opatření 
obecné povahy, které nabylo účinnosti dne 6.5.2013.

Oddělení územního plánování dále sdělilo, že z Územního plánu města Přerova, ve znění změny č. 1, 
vyplývá, že pozemky p.č. 549/11, p.č. 549/12, p.č. 549/14, p.č. 549/24 a p.č. 549/25 v k.ú. Lověšice u 
Přerova se nachází v lokalitách vymezených a určených následovně:

Pozemek p.č. 549/11 v k.ú. Lověšice u Přerova:
• částečně stávající a částečně návrhové plochy veřejných prostranství /UD/ - plochy veřejně 
přístupných prostranství pro dopravu, v souladu s ust. § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, v platném znění, s umístěním veřejně prospěšné stavby D.1.15 -
přeložka sil. II/436, úsek páteřní komunikace terminálu kombinované dopravy – stávající sil. II/436 na 
Bochoř,
•     pozemek se nachází v zastavěném území.

Pozemek p.č. 549/12 v k.ú. Lověšice u Přerova:
• částečně stávající a částečně návrhové plochy veřejných prostranství /UD/ - plochy veřejně 
přístupných prostranství pro dopravu, v souladu s ust. § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, v platném znění, s umístěním veřejně prospěšné stavby D.1.15 -
přeložka sil. II/436, úsek páteřní komunikace terminálu kombinované dopravy – stávající sil. II/436 na 
Bochoř a veřejně prospěšné stavby D.1.14 - přeložka sil. II/436, páteřní komunikace terminálu 
kombinované dopravy vč. souběžné cyklistické stezky,
•     pozemek se nachází v zastavěném území.

Pozemek p.č. 549/14 v k.ú. Lověšice u Přerova:
• částečně stávající a částečně návrhové plochy veřejných prostranství /UD/ - plochy veřejně 
přístupných prostranství pro dopravu, v souladu s ust. § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, v platném znění, s umístěním veřejně prospěšné stavby D.1.15 -
přeložka sil. II/436, úsek páteřní komunikace terminálu kombinované dopravy – stávající sil. II/436 na 
Bochoř a veřejně prospěšné stavby D.1.14 -  přeložka sil. II/436, páteřní komunikace terminálu 
kombinované dopravy vč. souběžné cyklistické stezky,
• částečně návrhové plochy dopravní infrastruktury /DS/ - plochy silniční dopravy, v souladu s 
ust. § 9 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, s 
umístěním veřejně prospěšné stavby D.1.15 - přeložka sil. II/436, úsek páteřní komunikace terminálu 
kombinované dopravy – stávající sil. II/436 na Bochoř,
• pozemek je zasažen veřejně prospěšnými stavbami - trasami hlavních řadů technické 
infrastruktury pro zásobování zastavitelných ploch médii, a to vodovodem, splaškovou kanalizací a 
STL plynovody,
• pozemek je zasažen veřejně prospěšnou stavbou – vlečkou železniční dopravy,
• pozemek se nachází mimo zastavěné území.

Pozemek p.č. 549/24 v k.ú. Lověšice u Přerova:
• návrhové plochy veřejných prostranství /UD/ - plochy veřejně přístupných prostranství pro 
dopravu, v souladu s ust. § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 



v platném znění, s umístěním veřejně prospěšné stavby D.1.14 - přeložka sil. II/436, páteřní 
komunikace terminálu kombinované dopravy vč. souběžné cyklistické stezky,
• pozemek se nachází částečně v zastavěném a částečně mimo zastavěné území.

Pozemek p.č. 549/25 v k.ú. Lověšice u Přerova:
• návrhové plochy veřejných prostranství /UD/ - plochy veřejně přístupných prostranství pro 
dopravu, v souladu s ust. § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 
v platném znění, s umístěním veřejně prospěšné stavby D.1.14 -  přeložka sil. II/436, páteřní 
komunikace terminálu kombinované dopravy vč. souběžné cyklistické stezky,
• pozemek se nachází mimo zastavěné území.

Dle sdělení oddělení územního plánování je u ploch /UD/ vymezeno dokumentací Územního plánu 
města Přerova, dle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění, uplatnění předkupního práva k pozemkům pro příslušnou obec (tj. 
pro statutární město Přerov), přičemž předkupním právem jsou dotčeny celé pozemky p.č. 549/11, p.č. 
549/12, p.č. 549/24 a p.č. 549/25 v k.ú. Lověšice u Přerova a část pozemku p.č. 549/14 v k.ú. Lověšice 
u Přerova o ploše 1288,57 m2 (viz příloha č. 3).

Odbor správy majetku a komunálních služeb:

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit usnesení v navrženém znění, a to s 
ohledem na nutnost dosažení výmazu předkupních práv statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 
549/11, p.č. 549/12, p.č. 549/14, p.č. 549/24 a p.č. 549/25 v k.ú. Lověšice u Přerova, které budou 
dotčeny stavbou dálnice D1 a jako takové budou vykoupeny do vlastnictví České republiky s 
příslušností hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, z katastru nemovitostí.

Koordinační skupina:

Koordinanční skupina na svém 3. jednání konaném dne 5.2.2016 vyslovila souhlas s výmazem 
předkupního práva k pozemkům p.č. 549/11, p.č. 549/12, p.č. 549/14, p.č. 549/24 a p.č. 549/25 v k.ú. 
Lověšice u Přerova z katastru nemovitostí.

Komise pro záměry:

Komise pro záměry na svém 13. zasedání konaném dne 24.2.2016 přijala usnesení, kterým doporučila 
Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova prominout jménem statutárního města 
Přerova jako osoby oprávněné z předkupních práv k pozemkům p.č. 549/11, p.č. 549/12, p.č. 549/14, 
p.č. 549/24 a p.č. 549/25 v k.ú. Lověšice u Přerova vlastníkům výše uvedených pozemků jako osobám 
povinným z předkupních práv k výše uvedeným pozemkům povinnosti, 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.

Místní výbor v Lověšicích:

Místní výbor v Lověšicích dne 16.2.2016 sdělil, že souhlasí s výmazem předkupního práva 
statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 549/11, p.č. 549/12, p.č. 549/14, p.č. 549/24 a p.č. 549/25 
v k.ú. Lověšice u Přerova z katastru nemovitostí.

Důvodová zpráva:

Statutární město Přerov bylo požádáno společností HBH Projekt spol. s r.o., IČ 44961944, se sídlem 
Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno, která zastupuje Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se 
sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha (dále jako „ŘSD“), při vypořádání majetkoprávních vztahů v 
souvislosti s realizací výstavby dálnice D1 Říkovice - Přerov, o výmaz předkupního práva statutárního 



města Přerova dle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, z katastru nemovitostí prostřednictvím institutu prominutí dluhu 
povinným z předkupního práva (tj. povinností, která jsou obsahem předkupního práva dle ust. § 101 
stavebního zákona) k následujícím pozemkům v k.ú. Lověšice u Přerova:

1. pozemku p.č. 549/11 (trvalý travní porost) o výměře 142 m2, který je ve vlastnictví paní M*** 
Ž***, bytem ***,

2. pozemku p.č. 549/12 (trvalý travní porost) o výměře 2775 m2, který je ve vlastnictví pana J*** 
Z***, bytem ***,

3. pozemku p.č. 549/14 (orná půda) o výměře 1691 m2, který je ve vlastnictví pana JUDr. K*** 
F***, bytem ***,

4. pozemku p.č. 549/24 (trvalý travní porost) o výměře 3082 m2, který je ve vlastnictví paní R*** 
K***, bytem ***,

5. pozemku p.č. 549/25 (orná půda) o výměře 1041 m2, který je ve vlastnictví pana J*** R***, 
bytem ***.

Výše uvedené pozemky se nacházejí cca 200 m2 západně od místní části Přerov III-Lověšice a mají 
být dotčeny výstavbou přeložky silnice II/436, kterou bude realizovat ŘSD v rámci plánované 
výstavby dálnice D1, stavby 0136 Říkovice – Přerov.

Odbor správy majetku a komunálních služeb k zániku předkupního práva dle ust. § 101 stavebního 
zákona prostřednictvím institutu prominutí povinností (dluhu) osobám povinným z předkupního práva 
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, které jsou obsaženy v 
občanském zákoníku.

Vzhledem k tomu, že předkupní právo je upraveno v ust. § 2140 a násl. občanského zákoníku jako 
závazek z právních jednání, je třeba na předkupní právo aplikovat všeobecná ustanovení o závazcích. 
Podle ust. 1721 občanského zákoníku 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 dále 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.

Podle občanského zákoníku zanikají závazky buď splněním anebo jinými způsoby zániku závazků, 
kterými jsou 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 předkupních práv dle 
ust. § 101 stavebního zákona, vlastníkům pozemků p.č. 549/11, p.č. 549/12, p.č. 549/14, p.č. 
549/24 a p.č. 549/25 v k.ú. Lověšice u Přerova jako osobám povinným z předkupních práv, a to 
za účelem dosažení výmazu předkupních práv dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch 
statutárního města Přerova jako osoby oprávněné z předkupních práv z katastru nemovitostí.


