
Příloha č. 1

Dohoda o zrušení předkupního práva jako práva věcného
uzavřená v souladu s ust. § 1981 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

První KPU s.r.o.
IČ 29446635, DIČ CZ29446635
se sídlem Kojetínská 3036/56, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
zastoupená jednatelem Františkem Kornelem
(dále jen „povinný z předkupního práva“) na straně jedné

a

Statutární město Přerov
IČ 00301825, DIČ CZ00301825
se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem
(dále jen „oprávněný z předkupního práva“) na straně druhé
(dále také „smluvní strany“)

uzavírají uvedeného dne, měsíce a roku na základě úplného konsensu o všech níže uvedených 
skutečnostech tuto dohodu o zrušení předkupního práva:

I.

Povinný z předkupního práva je vlastníkem pozemku p.č. 731 (zastavěná plocha a nádvoří) o 
výměře 421 m2, jehož součástí je budova č.p. 406 – objekt bydlení, příslušná k části obce 
Přerov I – Město a dále pozemku p.č. 732 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 
886 m2, vše v k.ú. a obci Přerov, jak zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro 
Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov, na listu vlastnictví č. 17681 pro obec Přerov, 
k.ú. Přerov.

II.

Na základě kupní smlouvy ze dne 10.1.2013 s právními účinky vkladu práva ke dni 30.1.2013 
bylo k nemovitým věcem, a to k pozemku p.č. 731 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 421 
m2, jehož součástí je budova č.p. 406 – objekt bydlení, příslušná k části obce Přerov I – Město 
a dále k pozemku p.č. 732 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 886 m2, vše v k.ú. 
a obci Přerov ve prospěch oprávněného z předkupního práva zřízeno předkupní právo jako 
právo věcné a jako takové je zapsáno na příslušném listu vlastnickém v katastru nemovitostí.

III.

Oprávněný z předkupního práva nevyužil nabídku povinného z předkupního práva 
k úplatnému převodu nemovitých věcí specifikovaných v čl. II. této dohody za cenu 
stanovenou znaleckým posudkem ke dni převodu nemovitých věcí, učiněnou v souladu s ust. 
čl VII. kupní smlouvy, a proto se smluvní strany dohodly, že předkupní právo zřízené na 
základě kupní smlouvy ze dne 10.1.2013 touto dohodou ruší.
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IV.

Na základě této Dohody o zrušení předkupního práva bude účastníky podán návrh na výmaz 
předkupního práva vkladem u příslušného Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, 
Katastrální pracoviště Přerov.

V.

(1)  Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami.
(2)  Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv změny a doplňky této Dohody jsou možné pouze 
písemnou formou na základě dohody smluvních stran.
(3) Smluvní   strany   výslovně   prohlašují,   že   si   tuto   Dohodu   přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, dobrovolně, určitě, 
vážně, srozumitelně a nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
(4) Dohoda je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží 
každá  smluvní  strana  a 1 stejnopis bude použit pro účely výmazu předkupního práva 
vkladem do katastru nemovitostí.

VI.
Doložka obce 

Touto doložkou se osvědčuje, že byla splněna podmínka platnosti tohoto právního úkonu jeho 
předchozím schválením Zastupitelstvem města Přerova na jeho ….. zasedání konaném dne 
……………… usnesením číslo ……………...

V Přerově dne ………………….                                    V Přerově dne …………………..

   
   .....…………………………                                            ..……………………………...
    Statutární město Přerov  První KPU s.r.o.
        Pavel Košutek                                                                 František Kornel, jednatel


