
Pořadové číslo:  31/3.6.1. 

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 7.9.2017 

Návrh pro 31. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 18. 9. 2017 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Zánik předkupního práva statutárního města Přerova dle ust. § 101 stavebního zákona 

k id. ½ pozemků p.č. 5176/42 a p.č. 5176/43 v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) 

osobě povinné z předkupního práva 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

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

prominutí povinností, 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 id. ½ pozemků p.č. 5176/42 (orná půda) o výměře 1659 m2 a p.č. 5176/43 (orná 

půda) o výměře 673 m2 v k.ú. Přerov společnosti HN Consult, s.r.o., IČ 25270150, se sídlem 

Komunardů 442/16, Holešovice, Praha 7, jako osobě povinné z předkupního práva. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.10.2017 

 

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

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

dle bodu 1. 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: 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova přijala na své 74. schůzi konané dne 10.8.2017 usnesení č. 3038/74/7/2017, 

kterým podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit usnesení v navrženém znění. 

 



Odbor koncepce a strategického rozvoje: 

Podle sdělení odboru koncepce a strategického rozvoje, oddělení územního plánování, ze dne 

14.7.2016 se pozemky p.č. 5176/42 a p.č. 5176/43 v k.ú. Přerov nachází v lokalitě vymezené a určené 

následovně: 

- návrhové plochy veřejných prostranství /UZ/ - plochy veřejně přístupných prostranství pro 

městskou zeleň, v souladu s ust. § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 

území, v platném znění, 

- u ploch /UZ/ je vymezeno dokumentací Územního plánu města Přerova, v souladu s 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 – statutární město Přerov, 

- pozemky se nachází mimo zastavěné území. 

 

Koncepce rozvoje města počítá podle s existencí funkčně samostatných ploch zeleně jako kategorie 

ploch veřejných prostorů. Funkčně samostatná sídelní zeleň je veřejně, případně omezeně přístupná, a 

je řazena do ploch veřejných prostranství. 

 

Zpracovatelem Územního plánu města Přerova byla tato plocha, která je situována mj. na pozemcích 

p.č. 5176/42 a p.č. 5176/43 v k.ú. Přerov, vymezena pro plochy veřejných prostorů – zeleně, a to z 

důvodu oddělení ploch smíšených obytných (o velikosti 4,03 ha) a ploch určených pro smíšené využití 

výroby a občanského vybavení (o velikosti 2,53 ha), které navazují na stávající areál společnosti 

Meopta – optika s.r.o. v Přerově. Předkupním právem jsou přitom dotčeny celé pozemky p.č. 5176/42 

a p.č. 5176/43 v k.ú. Přerov. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb: 

Vzhledem k tomu, že zániku předkupního práva statutárního města Přerova dle ust. § 101 stavebního 

zákona k id. ½ pozemků p.č. 5176/42 a p.č. 5176/43 v k.ú. Přerov nelze dosáhnout na základě 

usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 606/21/3/2016 ze dne 17.10.2016, kterým Zastupitelstvo 

města Přerova mj. neschválilo úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova 

- pozemků p.č. 5176/42 a p.č. 5176/43 v k.ú. Přerov a rozhodlo, že statutární město Přerov nevyužije 

předkupní právo k pozemkům p.č. 5176/42 a p.č. 5176/43 v k.ú. Přerov, doporučuje odbor správy 

majetku a komunálních služeb schválit usnesení v navrženém znění a dosáhnout tak zániku 

předkupního práva k id. ½ pozemků p.č. 5176/42 a p.č. 5176/43 v k.ú. Přerov prostřednictvím institutu 

prominutí dluhu (tj. povinností, které jsou obsahem předkupního práva) ve smyslu ust. § 1995 odst. 1 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Společnost HN Consult, s.r.o., IČ 25270150, se sídlem Komunardů 442/16, Holešovice, Praha 7, je 

vlastníkem pozemků p.č. 5176/42 (orná půda) o výměře 1659 m2 a p.č. 5176/43 (orná půda) o 

výměře 673 m2 v k.ú. Přerov, které se nachází v blízkosti areálu společnosti Meopta v Přerově. 

  

Id. ½ pozemků p.č. 5176/42 a p.č. 5176/43 v k.ú. Přerov je v současné době zatížena předkupním 

právem ve prospěch statutárního města Přerova podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, které bylo do katastru 

nemovitostí zapsáno v řízení sp.zn. Z-16952/2009-808 na základě Územního plánu města Přerova ze 

dne 4.11.2009. 

  

Dne 28.6.2017 byla statutárnímu městu Přerov doručena žádost společnosti HN Consult, s.r.o. o 

vydání potvrzení o zániku předkupního práva statutárního města Přerova dle ust. § 101 stavebního 

zákona k id. ½ pozemků p.č. 5176/42 a p.č. 5176/43 v k.ú. Přerov a podání návrhu na výmaz vkladem 



tohoto předkupního práva do katastru nemovitostí. Společnost HN Consult, s.r.o. ve své žádosti 

poukázala na to, že Zastupitelstvo města Přerova svým usnesením č. 606/21/3/2016 ze dne 17.10.2016 

rozhodlo, že statutární město Přerov nevyužije předkupního práva k celým pozemkům p.č. 5176/42 a 

p.č. 5176/43 v k.ú. Přerov a nikoli pouze k id. ½ těchto pozemků, a požádala statutární město Přerov, 

aby postupovalo obdobně jako v případě Mgr. Petra Brože, insolvenčního správce dlužníka KAPPEL, 

a.s., jako tehdejšího spoluvlastníka druhé id. ½ pozemků p.č. 5176/42 a p.č. 5176/43 v k.ú. Přerov, v 

jehož případě vydalo statutární město Přerov dne 14.12.2016 potvrzení o zániku předkupního práva, 

na jehož základě bylo předkupní právo vymazáno z katastru nemovitostí v řízení sp.zn. V-8446/2016-

808. 

  

Z obsahu žádosti společnosti HN Consult, s.r.o. ze dne 28.6.2017 vyplývá, že výše uvedená společnost 

má zájem na provedení výmazu předkupního práva k id. ½ pozemků p.č. 5176/42 a p.č. 5176/43 v k.ú. 

Přerov, která byla v době přijetí usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 606/21/3/2016 ze dne 

17.10.2016 ve vlastnictví společnosti HN Consult, s.r.o. a která je dosud zatížena předkupním právem 

statutárního města Přerova dle ust. § 101 stavebního zákona. 

  

Odbor správy majetku a komunálních služeb na základě přezkoumání žádosti společnosti HN 

Consult, s.r.o. zjistil následující skutečnosti: 
  

V roce 2015 byly pozemky p.č. 1576/42 a p.č. 1576/43 v k.ú. Přerov zapsány v katastru nemovitostí v 

podílovém spoluvlastnictví společnosti HN Consult, s.r.o. a společnosti KAPPEL, a.s., IČ 61860361, 

se sídlem Ohradní 1424/2b, Michle, Praha 4, s tím, že každá ze společností byla vlastníkem id. ½ 

pozemků. Výše uvedené pozemky byly v roce 2015 zatíženy předkupním právem ve prospěch 

statutárního města Přerova podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, které bylo do katastru nemovitostí zapsáno v 

řízení sp.zn. Z-16952/2009-808 na základě Územního plánu města Přerova ze dne 4.11.2009. 

  

Dne 4.6.2015 bylo statutárnímu městu Přerov doručeno sdělení pana Mgr. Petra Brože jako 

insolvenčního správce dlužníka KAPPEL, a.s., kterým pan Mgr. Petr Brož oznámil statutárnímu městu 

Přerov ve smyslu ust. § 101 odst. 5 stavebního zákona svůj záměr úplatně převést id. ½ pozemků p.č. 

5176/42 a p.č. 5176/43 v k.ú. Přerov z vlastnictví dlužníka KAPPEL, a.s. do vlastnictví třetí osoby a 

současně požádal statutární město Přerov o vyjádření, zda využije svého předkupního práva ve smyslu 

ust. § 101 stavebního zákona, a pokud ano, za jakých podmínek. 

  

V návaznosti na výše uvedené sdělení pana Mgr. Petra Brože ze dne 4.6.2015 přijala Komise pro 

záměry na svém jednání konaném dne 10.8.2016 usnesení, kterým doporučila Radě města Přerova 

podat návrhy Zastupitelstvu města Přerova, aby si vyhradilo rozhodnout o záměru statutárního města 

Přerova – úplatném převodu nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 

5176/42 a p.č. 5176/43 v k.ú. Přerov, neschválilo úplatný převod nemovitých věcí do majetku 

statutárního města Přerova - pozemků p.č. 5176/42 a p.č. 5176/43 v k.ú. Přerov a rozhodlo, že 

statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemkům p.č. 5176/42 a p.č. 5176/43 v k.ú. 

Přerov. 

  

Rada města Přerova přijala na své 52. schůzi konané dne 8.9.2016 usnesení č. 1921/52/7/2016, kterým 

podala návrhy Zastupitelstvu města Přerova, aby si vyhradilo rozhodnout o záměru statutárního města 

Přerova – úplatném převodu nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 

5176/42 a p.č. 5176/43 v k.ú. Přerov, neschválilo úplatný převod nemovitých věcí do majetku 

statutárního města Přerova - pozemků p.č. 5176/42 a p.č. 5176/43 v k.ú. Přerov a rozhodlo, že 

statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemkům p.č. 5176/42 a p.č. 5176/43 v k.ú. 

Přerov. 

  

Zastupitelstvo města Přerova přijalo na svém 21. zasedání konaném dne 17.10.2016 následující 

usnesení č. 606/21/3/2016: 

  

„Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 



  

1. si vyhrazuje rozhodnout o záměru statutárního města Přerov – úplatném převodu nemovitých věcí 

do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5176/42 orná půda o výměře 1659 m2 a p.č. 

5176/43 orná půda o výměře 673 m2 v k.ú. Přerov, 

  

2. neschvaluje úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 

5176/42 orná půda o výměře 1659 m2 a p.č. 5176/43 orná půda o výměře 673 m2 v k.ú. Přerov, 

  

3. rozhodlo, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemkům p.č. 5176/42 orná 

půda o výměře 1659 m2 a p.č. 5176/43 orná půda o výměře 673 m2 v k.ú. Přerov.“ 

  

V návaznosti na výše uvedené usnesení Zastupitelstva města Přerova zaslalo statutární město Přerov 

dne 20.10.2016 panu Mgr. Petru Brožovi odpověď ve smyslu ust. § 101 odst. 6 stavebního zákona, ze 

které vyplývá, že statutární město Přerov nemá zájem využít předkupní právo k id. ½ pozemků p.č. 

5176/42 a p.č. 5176/43 v k.ú. Přerov, která byla v tehdejší době ve vlastnictví společnosti KAPPEL, 

a.s.  

  

Vzhledem k tomu, že předkupní právo statutárního města Přerova k id. ½ pozemků p.č. 5176/42 a p.č. 

5176/43 v k.ú. Přerov, které byly ve vlastnictví společnosti KAPPEL, a.s., zaniklo v souladu s ust. § 

101 odst. 8 stavebního zákona tím, že statutární město Přerov jako osoba oprávněná z předkupního 

práva nezaslalo panu Mgr. Petru Brožovi, insolvenčnímu správci dlužníka KAPPEL, a.s. jako osobě 

povinné z předkupního práva, odpověď ve lhůtě uvedené v ust. § 101 odst. 6 stavebního zákona (tj. ve 

lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy bylo statutárnímu městu Přerov doručeno oznámení pana Mgr. Petra 

Brože ve smyslu ust. § 101 odst. 5 stavebního zákona), vystavilo statutární město Přerov dne 

14.12.2016 potvrzení o zániku předkupního práva statutárního města Přerova k id. ½ pozemků p.č. 

5176/42 a p.č. 5176/43 v k.ú. Přerov, které byly ve vlastnictví společnosti KAPPEL, a.s., a následně 

dne 16.12.2016 podalo na jeho základě ke Katastrálnímu úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální 

pracoviště Přerov, návrh na vklad výmazem předkupního práva z katastru nemovitostí.  

  

Výmaz vkladem předkupního práva statutárního města Přerova dle ust. § 101 stavebního zákona k id. 

½ pozemků p.č. 5176/42 a p.č. 5176/43 v k.ú. Přerov, které byly v tehdejší době ve vlastnictví 

společnosti KAPPEL, a.s., z katastru nemovitostí byl proveden dne 10.1.2017 v řízení sp.zn. V-

8446/2016-808 s právními účinky vkladu ke dni 16.12.2016. 

  

Pro úplnost dodáváme, že po provedení výmazu předkupního práva statutárního města Přerova dle ust. 

§ 101 stavebního zákona k id. ½ pozemků p.č. 5176/42 a p.č. 5176/43 v k.ú. Přerov z katastru 

nemovitostí převedl pan Mgr. Petr Brož, insolvenční správce společnosti KAPPEL, a.s., tuto id. ½ 

pozemků p.č. 5176/42 a p.č. 5176/43 v k.ú. Přerov na základě kupní smlouvy ze dne 25.4.2017 z 

vlastnictví společnosti KAPPEL, a.s. do vlastnictví společnosti HN Consult, s.r.o., s tím, že předmětný 

vklad vlastnického práva byl proveden do katastru nemovitostí dne 8.6.2017 v řízení sp.zn. V-

2929/2017-808 s právními účinky vkladu práva ke dni 15.5.2017. 

  

Odbor správy majetku a komunálních služeb v této souvislosti uvádí, že na základě usnesení 

Zastupitelstva města Přerova č. 606/21/3/2016 ze dne 17.10.2016 nebylo možné zajistit výmaz 

předkupního práva statutárního města Přerova dle ust. § 101 stavebního zákona k druhé id. ½ 

pozemků p.č. 5176/42 a p.č. 5176/43 v k.ú. Přerov, která byla v době přijetí usnesení 

Zastupitelstvem města Přerova ve vlastnictví společnosti HN Consult, s.r.o., a to z následujících 

důvodů:  
Podle ust. § 101 odst. 5 stavebního zákona je povinný vlastník (tj. osoba povinná z předkupního práva) 

v případě zamýšleného úplatného převodu povinen písemně oznámit tento záměr oprávněné osobě (tj. 

osobě oprávněné z předkupního práva) s dotazem, zda oprávněná osoba využije svého předkupního 

práva podle tohoto zákona a umožnit jí prohlídku nemovitosti za účelem zpracování znaleckého 

posudku, přičemž pokud povinný vlastník tuto povinnost nesplní, je právní úkon spojený s převodem 

pozemku na jinou osobu podle ust. § 101 odst. 11 stavebního zákona neplatný.  



  

Podle ust. § 101 odst. 8 stavebního zákona ve spojení s ust. § 101 odst. 6 stavebního zákona zaniká 

předkupní právo v případě, pokud z odpovědi oprávněné osoby zaslané povinnému vlastníkovi ve 

lhůtě 3 měsíců ode dne doručení oznámení povinného vlastníka vyplývá, že oprávněná osoba nemá 

zájem využít předkupní právo, pokud oprávněná osoba nezašle odpověď ve lhůtě 3 měsíců ode dne 

doručení oznámení povinného vlastníka anebo pokud nedojde k uzavření kupní smlouvy nejdéle do 6 

měsíců od doručení návrhu kupní smlouvy povinného vlastníka podle odstavce 7. 

  

S ohledem na výše uvedené lze konstatovat, že předkupní právo dle ust. § 101 stavebního zákona 

zanikne některým z výše uvedených způsobů pouze tehdy, pokud vlastník pozemku jako osoba 

povinná z předkupního práva písemně oznámí osobě oprávněné z předkupního práva svůj záměr 

úplatně převést pozemky do vlastnictví třetí osoby s dotazem, zda oprávněná osoba využije svého 

předkupního práva k pozemku, s tím, že pokud osoba povinná z předkupního práva neučiní osobě 

oprávněné z předkupního práva žádnou nabídku na využití předkupního práva, nemohou nastat ani 

právní skutečnosti, se kterými ust. § 101 odst. 8 stavebního zákona ve spojení s ust. § 101 odst. 6 

stavebního zákona spojují zánik předkupního práva a předkupní právo tak nemůže zaniknout.   

V této souvislosti připomínáme, že Zastupitelstvo města Přerova přijalo své usnesení č. 606/21/3/2016 

ze dne 17.10.2016 v návaznosti na sdělení pana Mgr. Petra Brože jako insolvenčního správce dlužníka 

KAPPEL, a.s. ze dne 4.6.2015, kterým pan Mgr. Petr Brož oznámil statutárnímu městu Přerov ve 

smyslu ust. § 101 odst. 5 stavebního zákona svůj záměr úplatně převést id. ½ pozemků p.č. 5176/42 a 

p.č. 5176/43 v k.ú. Přerov z vlastnictví dlužníka KAPPEL, a.s. do vlastnictví třetí osoby a kterým 

současně požádal statutární město Přerov o vyjádření, zda využije svého předkupního práva ve smyslu 

ust. § 101 stavebního zákona. 

  

Vzhledem k tomu, že společnost HN Consult, s.r.o. neoznámila statutárnímu městu Přerov záměr 

úplatně převést spoluvlastnický podíl id. ½ na pozemcích p.č. 5176/42 a p.č. 5176/43 v k.ú. Přerov z 

vlastnictví společnosti HN Consult, s.r.o. do vlastnictví třetí osoby a neučinila tak statutárnímu městu 

Přerov nabídku na využití předkupního práva ve smyslu ust. § 101 odst. 5 stavebního zákona, nemohly 

nastat ani žádné právní skutečnosti, se kterými ust. § 101 odst. 8 stavebního zákona ve spojení s ust. § 

101 odst. 6 stavebního zákona spojuje zánik předkupního práva a předkupní právo statutárního města 

Přerova dle ust. § 101 stavebního zákona k id. ½ pozemků p.č. 5176/42 a p.č. 5176/43 v k.ú. Přerov, 

která byly v době přijetí usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 606/21/3/2016 ze dne 17.10.2016 ve 

vlastnictví společnosti HN Consult, s.r.o., tak nezaniklo.   

Jelikož podle ust. § 101 odst. 12 stavebního zákona se ustanovení občanského zákoníku o předkupním 

právu použijí, nestanoví-li stavební zákon jinak, může dojít k zániku předkupního práva dle ust. § 101 

stavebního zákona nejen způsoby, které jsou uvedeny v ust. § 101 odst. 8 stavebního zákona, ale 

rovněž dalšími způsoby zániku předkupního práva jako závazku, které jsou obsaženy v zákoně č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

  

Vzhledem k tomu, že předkupní právo je upraveno v ust. § 2140 a násl. občanského zákoníku, která 

jsou obsažena v občanském zákoníku v hlavě II - Závazky z právních jednání, Díl 1 – Převedení věci 

do vlastnictví jiného, Oddíl 2 – Koupě, Pododdíl 4 – Vedlejší ujednání při kupní smlouvě, a jedná se 

tak v případě předkupního práva o závazek z právních jednání, je třeba na předkupní právo aplikovat 

všeobecná ustanovení o závazcích, která jsou obsažena v hlavě I občanského zákoníku v ust. § 1721 a 

násl. občanského zákoníku. 

  

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 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. 

  

Vzhledem k tomu, že společnost HN Consult, s.r.o. neoznámila statutárnímu městu Přerov záměr 

úplatně převést spoluvlastnický podíl id. ½ na pozemcích p.č. 5176/42 a p.č. 5176/43 v k.ú. Přerov z 

vlastnictví společnosti HN Consult, s.r.o. do vlastnictví třetí osoby a neučinila tak statutárnímu městu 

Přerov nabídku na využití předkupního práva ve smyslu ust. § 101 odst. 5 stavebního zákona, lze 

docílit zániku předkupního práva pouze prostřednictvím institutu prominutí dluhu (tj. povinností, které 

jsou obsahem předkupního práva) ve smyslu ust. § 1995 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

  

Předmětem předlohy je prominutí povinností (dluhu), které jsou obsahem předkupního práva 

dle ust. § 101 stavebního zákona k id. ½ p.č. 5176/42 a p.č. 5176/43 v k.ú. Přerov, ze strany 

statutárního města Přerova jako osoby oprávněné z předkupního práva společnosti HN Consult, 

s.r.o. jako osobě povinné z předkupního práva, a to za účelem dosažení výmazu předkupního 

práva k id. ½ p.č. 5176/42 a p.č. 5176/43 v k.ú. Přerov z katastru nemovitostí.  

 

 


