
Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů podanou dne 22. 2. 2017 
 
Předmět žádosti: 
 

1. Kdo zajišťoval za investora Město Přerov (jmenovitě) podpisy dotčených účastníků 

řízení (třetích osob) na veřejnoprávních smlouvách, které nahrazují územní rozhodnutí 

a které nahrazují stavební povolení, jejichž předmětem je záměr „Modernizace místa 

křížení-mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská“? 

Ing. A. P., Ing. Zdeněk Dostál, Mgr. Petr Mlčoch a Ing. Ivana Pinkasová 

2. Zda tato osoba (osoby) zajišťující podpisy na veřejnoprávních smlouvách, které 

nahrazují územní rozhodnutí a které nahrazují stavební povolení, jejichž předmětem je 

záměr „Modernizace místa křížení-mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. 

Dluhonská“, ověřovala totožnost a oprávnění všech smluvních stran jednat za 

účastníky řízení (podepsat smlouvy)? 

§ 78a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SZ“) nestanovuje u zajištění souhlasu 

dotčených osob povinnost ověřování totožnosti a oprávnění. 

Nad rámec uvedeného prováděly příslušné osoby na straně statutárního města Přerova 

u fyzických osob ztotožnění nahlédnutím do OP. 

U právnických osob se vychází z ustanovení § 161 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník (dále jen „OZ“), kde se hovoří, že: „Kdo právnickou osobu zastupuje, dá 

najevo, co ho k tomu opravňuje, neplyne-li to již z okolností. Kdo za právnickou osobu 

podepisuje, připojí k jejímu názvu svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci nebo o 

svém pracovním zařazení.“. Osobám zajišťujícím podpisy, tak jak je to v dotazu 

žadatelky uvedeno, bylo zřejmé, že zástupci příslušných právnických osob jsou 

zaměstnanci zastupující příslušnou právnickou osobu v rozsahu obvyklém vzhledem 

k jejich zařazení či funkci, čímž bylo současně naplněno i ustanovení § 166 odst. 1 

OZ, kde se mimo jiné uvádí: „Právnickou osobu zastupují její zaměstnanci v rozsahu 

obvyklém vzhledem k jejich zařazení nebo funkci; přitom rozhoduje stav, jak se jeví 

veřejnosti.“. 

 

3. Z jakého důvodu na veřejnoprávní smlouvě nahrazující stavební povolení, jejímž 

předmětem je záměr „Modernizace místa křížení-mosty přes tratě SŽDC v Přerově 

v ul. Dluhonská“, není uvedeno u třetí osoby (strojově vypsáno), konkrétně u 

společnosti MJM Litovel a.s.-jméno, příjmení, funkce oprávněné osoby jako u 

ostatních dotčených účastníků řízení? 

Stran dotazu ohledně společnosti MJM Litovel a.s. lze konstatovat, že jednání za 

právnickou osobu naplňuje všechny požadavky ustanovení § 161 a § 166 OZ (viz bod 

2), kdy ten, kdo se za právnickou osobu podepisoval, připojil k názvu právnické osoby 

podpis. Citované ustanovení § 161 kogentně nevyžaduje uvedení jména a příjmení, 

dokonce striktně nevyžaduje ani údaj o funkci či pracovním zařazení, když je v zákoně 

uvedeno výslovně „popřípadě“. 

Navíc platí, že o neplatnosti právního jednání pro rozpor s § 161 OZ nelze uvažovat.  

O nicotnosti nebo neplatnosti právního jednání při neuvedení údajů stanovených v 

§161 OZ by bylo hypoteticky vzato možno (výjimečně) uvažovat pouze tehdy, jestliže 



by neuvedení těchto údajů mohlo mít za následek neurčitost nebo nesrozumitelnost 

právního jednání (§ 553 OZ) nebo omyl jednající strany (§ 583 OZ) a to v tomto 

případě určitě nehrozí. 

 
 
 
Informace zpracoval: 
23. 3. 2017 
Zdeněk Daněk, Kancelář primátora, oddělení organizační 
 

 


