
Pořadové číslo:  29/3.6.1. 

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 12.6.2017 

Návrh pro 29. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 19. 6. 2017 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního 

města Přerova k pozemkům p.č. 6505/43, p.č. 6505/44, p.č. 6505/45 , vše v k.ú. Přerov, 

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 

prominutí povinnosti, které jsou obsahem předkupního práva dle ust. §101 zákona č. 

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

pozemkům p.č. 6505/43 orná půda o výměře 4366 m2, p.č. 6505/44 orná půda o výměře 6810 

m2, p.č. 6505/45 orná půda o výměře 342 m2, vše v k.ú. Přerov, ***jako osobám povinným z 

předkupního práva. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.7.2017 

 

2. pověřuje náměstka Pavla Košutka k podpisu právního jednání dle bodu 1. návrhu usnesení, 

podpisu právního jednání, kterým se osvědčí zánik předkupního práva v návaznosti na právní 

jednání dle bodu 1. návrhu usnesení a podpisu návrhu na výmaz vkladem předkupního práva 

z katastru nemovitostí na základě právního jednání, kterým se osvědčí zánik předkupního 

práva. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit usnesení v navrženém znění, a to s 

ohledem na skutečnost, že odbor nemá za tímto účelem vyčleněny finanční prostředky.  



 

Odbor koncepce a strategického rozvoje 

Z Územního plánu města Přerova, ve znění změny č.1, 4A, 5, 6 a 8 vyplývá, že pozemky parc.č. 

6505/43, 6505/44 a 6505/45 v katastrálním území Přerov se nachází v lokalitách vymezených a 

určených následovně: 

Pozemek parc.č. 6505/43 v katastrálním území Přerov: 

• částečně návrhové plochy výroby /VP/ - výroba a skladování, v souladu s ustanovením §§ 11 a 

12 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění,  

• částečně návrhové plochy veřejných prostranství /UD/ - plochy veřejně přístupných prostranství 

pro dopravu, v souladu s ustanovením § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb.,         o obecných požadavcích na 

využívání území, 

• u ploch /UD/ je vymezeno dokumentací Územního plánu města Přerova, v souladu       s 

ustanovením § 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 a to pro Statutární 

město Přerov, 

• pozemek je zasažen veřejně prospěšnými stavbami - trasami hlavních řadů technické 

infrastruktury pro zásobování zastavitelných ploch médii, a to STL plynovodem, splaškovou a 

dešťovou kanalizací,  

• v návrhových plochách a plochách přestavby je stanoveno minimální plošné zastoupení zeleně 

na terénu. U ploch výroby je stanoven 20% podíl zastoupení zeleně na terénu. Uvedený podíl je 

stanoven pro každou jednotlivou plochu a zároveň pro každého stavebníka, 

• pozemek se nachází mimo zastavěné území. 

Pozemek parc.č. 6505/44 v katastrálním území Přerov: 

• částečně návrhové plochy výroby /VP/ - výroba a skladování, v souladu s ustanovením §§ 11 a 

12 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění,  

• částečně návrhové plochy veřejných prostranství /UD/ - plochy veřejně přístupných prostranství 

pro dopravu, v souladu s ustanovením § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb.,         o obecných požadavcích na 

využívání území, 

• u ploch /UD/ je vymezeno dokumentací Územního plánu města Přerova, v souladu s 

ustanovením § 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 a to pro Statutární 

město Přerov, 

• pozemek je zasažen veřejně prospěšnými stavbami - trasami hlavních řadů technické 

infrastruktury pro zásobování zastavitelných ploch médii, a to STL plynovodem, parním potrubím, 

splaškovou a dešťovou kanalizací,  

• v návrhových plochách a plochách přestavby je stanoveno minimální plošné zastoupení zeleně 

na terénu. U ploch výroby je stanoven 20% podíl zastoupení zeleně na terénu. Uvedený podíl je 

stanoven pro každou jednotlivou plochu a zároveň pro každého stavebníka, 

• pozemek se nachází mimo zastavěné území. 

Pozemek parc.č. 6505/45 v katastrálním území Přerov: 

• návrhové plochy veřejných prostranství /UD/ - plochy veřejně přístupných prostranství pro 

dopravu, v souladu s ustanovením § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 

využívání území, 

• u ploch /UD/ je vymezeno dokumentací Územního plánu města Přerova, v souladu       s 

ustanovením § 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 a to pro Statutární 

město Přerov, 

• pozemek je zasažen veřejně prospěšnými stavbami - trasami hlavních řadů technické 

infrastruktury pro zásobování zastavitelných ploch médii, a to vodovodem, splaškovou a dešťovou 

kanalizací,  

• v návrhových plochách a plochách přestavby je stanoveno minimální plošné zastoupení zeleně 

na terénu. U ploch výroby je stanoven 20% podíl zastoupení zeleně na terénu. Uvedený podíl je 

stanoven pro každou jednotlivou plochu a zároveň pro každého stavebníka, 

• pozemek se nachází mimo zastavěné území. 



• Předkupním právem dle ustanovení § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, je pozemek parc.č. 6505/43 v katastrálním území 

Přerov dotčen částečně, a to v jeho severovýchodní části. Velikost plochy pro využití předkupního 

práva činí 161,95 m2.  

• Předkupním právem dle ustanovení § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, je pozemek parc.č. 6505/44 v katastrálním území 

Přerov dotčen částečně, a to v jeho severovýchodní části a dále podél severní hranice pozemku. 

Velikost plochy pro využití předkupního práva činí 3230,99 m2. 

• Předkupním právem dle ustanovení § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, je pozemek parc.č. 6505/45 v katastrálním území 

Přerov dotčen celý. 

 

Všechny tři pozemky p. č. 6505/43, 6505/44 a 6505/45 v katastrálním území Přerov se nacházejí 

jihovýchodně od krajské silnice III/01857 z Předmostí do Dluhonic a leží mezi touto silnicí a 

pozemkem ve vlastnictví města, na který je uzavřena smlouva        o smlouvě budoucí kupní s firmou 

Panattoni Czech Republic Development s.r.o., přičemž: 

 

-     pozemek p. č. 6505/43 v k. ú. Přerov leží v sousedství  pozemku, na který je uzavřena smlouva o 

smlouvě budoucí kupní a je dle Územního plánu města Přerova zasažen v minimálním rozsahu 

(necelými 4 % jeho plochy) předkupním právem pro návrhovou plochu veřejně přístupného 

prostranství pro dopravu, včetně veřejně prospěšných staveb hlavních řadů technické infrastruktury, 

zbývající většinová část pozemku (asi 96 % plochy) leží v návrhových plochách pro výrobu a 

skladování, 

-     pozemek p. č. 6505/44 v k. ú. Přerov leží částečně podél stávající silnice III/01857       a částečně 

uprostřed mezi předmětnými pozemky a je dle Územního plánu města Přerova zasažen zhruba z jedné 

poloviny (necelými 48 % jeho plochy) předkupním právem pro návrhovou plochu veřejně přístupného 

prostranství pro dopravu, včetně veřejně prospěšných staveb hlavních řadů technické infrastruktury, 

zbývající druhá polovina pozemku (asi 52 % plochy) leží v návrhových plochách pro výrobu                

a skladování, 

·-    pozemek p. č. 6505/45 v k. ú. Přerov leží podél stávající silnice III/01857 a je dle Územního plánu 

města Přerova celý zasažen předkupním právem pro návrhovou plochu veřejně přístupného 

prostranství pro dopravu, včetně veřejně prospěšných staveb hlavních řadů technické infrastruktury. 

 

Na základě výše uvedených skutečností Odbor koncepce a strategického rozvoje doporučuje využít 

předkupního práva na podílu 1981/4602 u všech tří pozemků p. č. 6505/43, 6505/44 a 6505/45 v 

katastrálním území Přerov. 

 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina na svém jednání konaném dne 7.4.2017 doporučila využít předkupního práva  k 

pozemkům uvedeným v návrhu usnesení.  

 

Komsie pro záměry 

Komise pro záměry žádost  projednala  dne 24.5.2017 a doporučila Radě města Přerova podat návrh 

Zastupitelstvu města Přerova  nevyužít předkupního práva   a schválit jménem statutárního města 

Přerova prominutí  povinnosti, které jsou obsahem předkupního práva. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 70. schůzi dne 25.5.2017 po projednání doporučila Zastupitelstvu města 

Přerova schválit  prominutí povinnosti, které jsou obsahem předkupního práva dle návrhu usnesení.  

 

 



Důvodová zpráva: 

Statutární město Přerov obdrželo od insolvenčním správce Mgr. Kateřiny Širhalové nabídku na využití 

předkupního práva k id. 1981/9204 na pozemcích p.č. 6505/43, p.č. 6505/44, p.č. 6505/45, vše v k.ú. 

Přerov, ve vlastnictví ***. Současně obdrželo statutární město Přerov dopis od Panattoni Czech 

Republic Development s.r.o. (viz. příloha) se záměrem odkoupení výše uvedených pozemků v 

souvislosti s realizací jejího projektu, když na vedlejší pozemek má uzavřenou se statutárním městem 

Přerov smlouvo o smlouvě budoucí kupní. Pozemky se nacházejí jihovýchodně od krajské silnice 

III/01857 z Předmostí do Dluhonic Vlastníky výše uvedených pozemků jsou ***– podíl id. 320/4602, 

***– podíl id. 1981/9204, ***, podíl id. 1981/9204,*** – podíl id. 2301/4602. Na všech pozemcích u 

všech spoluvlastníků vázne zástavní právo pro pohledávky a jsou vydány exekuční příkazy. Z výše 

uvedených důvodů se v tomto případě jeví vhodnější využití institutu prominutí dluhu i ve vztahu k 

dalšímu využití pozemků firmou Panattoni Czech Republic Development s.r.o., která v současné době 

jedná s ostatními spoluvlastníky o odkupu jejich podílů. 

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 je obsahem předkupního práva dle 

ust. § 101 stavebního zákona, spoluvlastníkům pozemků uvedených v návrhu usnesení v lokalitě 

jihovýchodně od krajské silnice III/01857 z Předmostí do Dluhonic, jako osobám povinným z 

předkupního práva, a to za účelem dosažení výmazu předkupního práva dle ust. § 101 

stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova jako osoby oprávněné z 

předkupního práva z katastru nemovitostí.  
 


