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SMLOUVA O PRÁVU PROVÉST STAVBU 
uzavřená podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

a 

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ 
uzavřená podle ust. § 1785 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

 
 
Statutární město Přerov 
IČ 00301825  
DIČ CZ00301825 
se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I–Město, 750 02 Přerov 
zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem 
(dále jako „vlastník pozemku“ a „budoucí prodávající“) 
 
a 
 

TELEMENS s.r.o. 

IČ 25395246 

DIČ CZ25395246                                                                                                

se sídlem Přerovského povstání 2803/1, Přerov I-Město, 750 02 Přerov                                            

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 18266 
zastoupená jednatelem společnosti MUDr. Jurajem Rektorem 
(dále jako „stavebník“ a „budoucí kupující“) 
 

(dále rovněž jako „smluvní strany“) 

 

uzavírají dnešního dne následující  

 

  smlouvu o právu provést stavbu  

a smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti: 
 

 
Článek I. 

Úvodní ustanovení 

(1) Vlastník pozemku a budoucí  prodávající prohlašuje, že je vlastníkem pozemku 

p.č. 2153/5 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1540 m2 v k.ú. Přerov 
(dále jako „dotčený pozemek“), který je zapsán v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním 

úřadem pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov, na LV č. 10001 pro obec Přerov, 

k.ú. Přerov. 
 

(2) Stavebník a budoucí kupující prohlašuje, že bude investorem stavby „Centrum 

duševního zdraví“ (dále jako „předmětná stavba“), která bude provedena na dotčeném 

pozemku. Předmětná stavba je zobrazena v situačním schématu, který je přílohou této 

smlouvy. 

 

 

A. Smlouva o právu provést stavbu 
 

Článek II. 

Předmět smlouvy 



(1) Předmětem smlouvy je založení práva provést předmětnou stavbu na dotčeném pozemku. 

 

(2) Smlouvou se nezřizuje právo stavby ve smyslu ust. § 1240 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník. 

 

(3) Smlouva nenahrazuje žádné akty veřejnoprávní povahy, které si je stavebník povinen 

zajistit v souvislosti s realizací předmětné stavby (např. rozhodnutí o zvláštním užívání 

komunikací). 
 
 

Článek III. 

Založení práva provést stavbu 

(1) Vlastník pozemku touto smlouvou zakládá stavebníkovi právo provést předmětnou stavbu 

na dotčeném pozemku ve smyslu ust. § 110 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších právních 

předpisů, a stavebník právo založené touto smlouvou přijímá.  

 

(2) Vlastník pozemku touto smlouvou současně uděluje stavebníkovi souhlas s umístěním 

předmětné stavby na dotčeném pozemku ve smyslu ust. § 86 odst. 2 písm. a) zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 

(stavební zákon), souhlas s vydáním všech rozhodnutí, souhlasů, stanovisek, vyjádření 

nebo jiných opatření souvisejících s realizací předmětné stavby a souhlas se vstupem 

stavebníka a jím pověřených třetích osob na dotčený pozemek v souvislosti s realizací 

předmětné stavby.  

 

(3) Právo stavebníka provést předmětnou stavbu na dotčeném pozemku dle odst. 1 a 2 tohoto 

článku smlouvy se zakládá bezúplatně na dobu neurčitou. Smluvní strany se dohodly 

na rozvazovací podmínce, že právo provést stavbu založené touto smlouvou zanikne, 

pokud do 3 let ode dne účinnosti této smlouvy nebude vydáno pravomocné stavební povolení 

na předmětnou stavbu nebo pokud stavebník od realizace předmětné stavby ve výše uvedené 

lhůtě upustí. Právo provést stavbu v takovém případě zaniká dnem, kdy stavebník písemně 

oznámí tuto skutečnost vlastníkovi pozemku.  

 

 

Článek IV. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

(1) Vlastník pozemku je povinen strpět výkon práva na provedení předmětné stavby ze strany 

stavebníka a nezasahovat a ani jinak nenarušovat realizaci předmětné stavby ze strany 

stavebníka.  

 

(2) Stavebník je povinen nejméně 10 pracovních dnů před zahájením stavebních prací 

na realizaci předmětné stavby, za které se považuje započetí prací při vlastním provádění 

předmětné stavby, přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné jejich hmotným 

výsledkem, který lze náležitě ověřit, dokumentovat a jako právní skutečnost též osvědčit 

(např. záznamem do stavebního deníku), požádat správce majetku vlastníka pozemku, 

kterým je ke dni účinnosti smlouvy Odbor správy majetku a komunálních služeb Magistrátu 

města Přerova, odd. správy ostatního majetku a komunálních služeb, o předání dotčeného 

pozemku a dotčený pozemek od správce majetku vlastníka pozemku protokolárně převzít. 

 

(3) Stavebník se zavazuje, že při provádění předmětné stavby bude co nejvíce šetřit práva 

vlastníka pozemku a že v průběhu realizace předmětné stavby nebude zasahovat nad míru 

nezbytně nutnou do práv vlastníka pozemku. 

 



(4) Stavebník bere na vědomí, že na dotčeném pozemku mohou být vedeny inženýrské sítě 

a zavazuje se, že si před zahájením stavebních prací na realizaci předmětné stavby vyžádá 

vyjádření správců infrastruktury k existenci inženýrských sítí a bude postupovat v souladu 

s těmito vyjádřeními. Stavebník se zavazuje pro případ, že předmětná stavba zasáhne do stávajících 

podzemních sítí uložených v dotčeném pozemku, provést veškeré nezbytné přeložky sítí na své 

náklady. 

Pro případ, že na inženýrských sítích dojde při provádění stavebních prací ke škodě, stavebník 

se zavazuje uhradit škodu na inženýrských sítích v plném rozsahu. 

 

(5) Stavebník je povinen po skončení stavebních prací na realizaci předmětné stavby uvést 

část dotčeného pozemku, která nebude dotčena realizací předmětné stavby, do předchozího 

stavu a pokud to nebude s ohledem na povahu provedených prací možné, do stavu 

odpovídajícího předchozímu účelu nebo užívání dotčeného pozemku.  

 

(6) Stavebník je povinen do 30 dnů od dokončení předmětné stavby, za které se považuje den, 

kdy bude stavebník oprávněn užívat předmětnou stavbu v souladu s ustanoveními zákona 

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

pozdějších předpisů, doložit vlastníkovi pozemku skutečné digitální zaměření předmětné 

stavby v parametrech odpovídajících potřebám Magistrátu města Přerova, odboru vnitřní 

správy, oddělení informačních a komunikačních služeb. 

 

 

Článek V. 

Smluvní pokuta 

Stavebník se zavazuje, že pokud nesplní některou povinnost uvedenou v čl. IV odst. 2 a 6 

smlouvy, uhradí vlastníkovi pozemku za každé porušení povinnosti smluvní pokutu ve výši 

10.000,- Kč. Smluvní pokuta je splatná do 20 dnů ode dne doručení výzvy vlastníka pozemku 

k úhradě smluvní pokuty stavebníkovi. 

 

 

VI. 

Ostatní ustanovení 

(1) Vlastník pozemku bere na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva bude přílohou žádosti 

stavebníka o vydání územního rozhodnutí dle ust. § 86 odst. 2 písm. a) zákona 

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

pozdějších právních předpisů, a žádosti stavebníka o vydání stavebního povolení 

dle ust. § 110 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, na jejímž základě stavebník prokáže 

své oprávnění umístit a provést předmětnou stavbu na dotčeném pozemku. 

 

(2) Vlastník pozemku bere na vědomí a souhlasí s tím, že stavebník je oprávněn provádět 

předmětnou stavbu na dotčeném pozemku i prostřednictvím třetí strany (dodavatele). 

V případě, že stavebník bude provádět předmětnou stavbu na dotčeném pozemku 

prostřednictvím třetí strany (dodavatele), odpovídá stavebník vlastníkovi pozemku za plnění 

práv a povinností z této smlouvy stejně, jako kdyby předmětnou stavbu prováděl svépomocí. 

 

 

 
B. Smlouva o budoucí kupní smlouvě 

 
Článek VII. 

Předmět převodu 



(1) Budoucí prodávající se zavazuje prodat budoucímu kupujícímu za splnění podmínek v této 

smlouvě do jeho výlučného vlastnictví část pozemku p.č. 2153/5 o výměře cca 250 m2 v k.ú. 

a obci Přerov, jak je vyznačeno na snímku, který tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

Skutečný rozsah nemovité věci, která bude předmětem převodu vlastnického práva, bude 

upřesněn v kupní smlouvě dle geometrického plánu na dělení pozemků potvrzeného 

příslušným katastrálním úřadem. 

 

(2) Smluvní strany se dohodly, že do 30 dnů od dodání územního rozhodnutí a geometrického 

plánu na dělení pozemků potvrzeného příslušným katastrálním úřadem budoucím kupujícím, 

uzavřou společně kupní smlouvu s těmito podstatnými náležitostmi: 

1. Kupní cena je stanovena znaleckým posudkem č. 106/2017 ze dne 30.03.2017 

znalce Ing. Ctibora Hoška jako cena v místě a čase obvyklá a činí 2.300 Kč/m2 a 

bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. 

2. Náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku a správní poplatek za podání 

návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva u příslušného 

katastrálního úřadu ponese v plné míře budoucí kupující.  

3. Daň z nabytí nemovitých věcí bude uhrazena v souladu se zákonným opatřením 

Senátu č. 340/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

(3) Návrh kupní smlouvy, který bude v souladu s ustanoveními této smlouvy, a příslušný 

návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí se zavazuje zpracovat budoucí 

prodávající.  

 

 

Článek VIII. 

Prohlášení smluvních stran  

(1) Budoucí prodávající prohlašuje, že vlastnické právo k předmětné nemovité věci nepozbyl 

převodem na jinou osobu, nevázne na ni smluvní předkupní právo, ani jiná věcná práva 

vlastnické právo omezující, ani právo odpovídající věcnému břemeni. Nemovitá věc není na 

základě nájemní smlouvy pronajata třetí osobě.   

 

(2) Dále budoucí prodávající prohlašuje, že není žádným způsobem omezen v dispozici se 

svým majetkem a nebyla proti němu nařízena exekuce ani podán návrh na nařízení výkonu 

rozhodnutí prodejem nemovitých věcí nebo zřízením soudcovského zástavního práva.  

 

(3) Budoucí kupující prohlašuje, že je mu právní i faktický stav předmětu převodu znám. A že 

předmět převodu přebere tak, jak stojí a leží ve smyslu ust. § 1918 zák. č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník. 

 

(4) Budoucí prodávající se zavazuje po dobu platnosti této budoucí smlouvy nenabízet 

předmětnou nemovitou věc třetím osobám, nepřevádět ji na třetí osoby a nezatěžovat ji 

omezeními vlastnického práva, a to zejména zástavními právy, předkupními právy a věcným 

břemenem.  

 

(5) Nebezpečí škody na převáděné nemovité věci přejde na budoucího kupujícího současně 

s nabytím vlastnictví k této nemovité věci. 

 

 

Článek IX 

Závěrečná ustanovení 

(1) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 



(2) Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 

smluvní strana obdrží dva stejnopisy. 

 

(3) Smlouva lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. 

 

(4) Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že byla uzavřena po vzájemném 

projednání a podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.  

 

 

 

Článek X. 

Doložka obce  

Touto doložkou se osvědčuje, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu podmíněné 

zveřejněním záměru převodu jeho vyvěšením na úřední desce obce od … do … a následným 

schválením převodu Zastupitelstvem města Přerova na jeho …. zasedání konaném dne …. 

usnesením č. ……, bod ... 

 

 

 
 V Přerově dne ...                                                V Přerově  dne 

 
 
 
 
                                                                                                                                         
                ………………………………….                     ….…………………….……….. 
                              Pavel Košutek                                                 MUDr. Juraj Rektor 
                          náměstek primátora                                            


