
Pořadové číslo:  32/3.6.1. 

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 12.10.2017 

Návrh pro 32. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 24. 10. 

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 pozemku p.č. 7279/14,  částem pozemku p.č. 4128, vše v k.ú. Přerov, 

prominutím povinnosti (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 k 

pozemku p.č. 7279/14, ost. plocha, o výměře 26 m2, částem pozemku p.č. 4128, ost. plocha, 

geometrickým plánem č. 6324-31/2016 označené jako pozemky p.č. 7279/51 o výměře 224 

m2 a p.č. 4128/2 o výměře 229 m2 vše v k.ú. Přerov, prominutí povinnosti, která je obsahem 

předkupního práva dle ust. §101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, ve znění pozdějších předpisů, společnosti SEGL s.r.o., U Haldy 1616/68, Hrabůvka, 

700 30 Ostrava, IČ 25394096, jako osobě povinné z předkupního práva. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.11.2017 

 

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k podpisu právního jednání, kterým se 

osvědčuje zánik předkupního práva dle bodu 1. návrhu usnesení. 

 

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 nutnost dosažení výmazu předkupních práv statutárního města Přerova k pozemkům, které 



budou dotčeny stavbou silnice I/55 Přerov MÚK s ČD Přerov – Předmostí. V této lokalitě již došlo za 

výše uvedeným účelem k výmazu předkupních práv u několika pozemků. 

 

Odbor koncepce a strategického rozvoje 

Z Územního plánu města Přerova, ve znění změny č.1, 4A, 4B, 5, 6 a 8 vyplývá, že pozemky p.č. 4128 

a 7279/14 v katastrálním území Přerov se nachází v lokalitách vymezených  a určených následovně: 

Pozemek p.č. 4128 v katastrálním území Přerov: 

- částečně plochy přestavby /VS/ - smíšené plochy občanského vybavení a výroby, v souladu     s 

ustanovením §§ 6, 11 a 12 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v 

platném znění, 

- částečně návrhové plochy dopravní infrastruktury /DS/ - plochy silniční dopravy, v souladu s 

ustanovením § 9 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném 

znění,  s  umístěním veřejně prospěšné stavby  D.1.3 – výstavba mimoúrovňového křížení sil. I/55 a 

tratě ČD v Přerově-Předmostí (dálniční přivaděč), 

- 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, v platném znění, s  umístěním veřejně prospěšné stavby D.1.16 - přeložka sil. I/55, 

oblast dálniční křižovatky s tahem R55,  

- u ploch /UD/ je vymezeno dokumentací Územního plánu města Přerova, dle ustanovení § 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 prospěšnou stavbou - trasou hlavního řadu technické infrastruktury 

pro zásobování zastavitelných ploch médii, a vodovodem,  

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

na terénu. U ploch výroby a občanského vybavení je stanoven 20% podíl zastoupení zeleně na terénu. 

Uvedený podíl je stanoven pro každou jednotlivou plochu a zároveň pro každého stavebníka, 

- pozemek se nachází v zastavěném území. 

Pozemek p.č. 7279/14 v katastrálním území Přerov: 

- návrhové plochy dopravní infrastruktury /DS/ - plochy silniční dopravy, v souladu s 

ustanovením § 9 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném 

znění,  s  umístěním veřejně prospěšné stavby  D.1.3 – výstavba mimoúrovňového křížení sil. I/55 a 

tratě ČD v Přerově-Předmostí (dálniční přivaděč), 

- pozemek se nachází v zastavěném území. 

 

Pozemek 7279/14 v k. ú. Přerov byl oddělen pro umístění jedné z podpěr estakády stavby sil. I/55 

MÚK s ČD Přerov – Předmostí, jejímž investorem je ŘSD ČR, Správa Olomouc. Na tuto stavbu je 

vydáno pravomocné územní rozhodnutí o umístění stavby. 

Pozemek 4128 v k. ú. Přerov je dělen geometrickým plánem č. 6324-31/2016 na tři nové pozemky. Z 

toho nové pozemky p. č. 4128/2 a p. č. 7279/51 leží v návrhové ploše dopravní infrastruktury 

související s nadřazenou silniční sítí ŘSD ČR. Nově vznikající pozemek p. č. 4128/1 je v Územním 

plánu města Přerova (ÚPmP) určen částečně také pro plochu dopravní infrastruktury, konkrétně 

výjezdové rampy z dálničního přivaděče, která však byla změnou územního rozhodnutí o umístění 

stavby sil. I/55 MÚK s ČD Přerov – Předmostí přesunuta do jiné polohy a na novém pozemku p. č. 

4128/1 nebude tato rampa budována. Dále je tento nový pozemek okrajově zasažen návrhovou 

plochou veřejného prostranství pro dopravu, která je zde definována jako rezerva pro rozšíření silnice 

III/01857 do Dluhonic, která bude v budoucnu sloužit pro příjezd do rozvojových lokalit pro smíšené 

plochy občanského vybavení a výroby a plochu výroby a skladování. 

 

Odbor koncepce a strategického rozvoje MMPr nemá námitky proti vzdání se předkupního práva ke 

stávajícím pozemkům p. č. 4128 a p. č. 7279/14 v k. ú. Přerov doporučuje však ponechání 

předkupního práva k části nově vznikajícího pozemku p. č. 4128/1 v k. ú. Přerov. 

 

Koordinační skupina 



Koordinační skupina na svém jednání konaném dne 25.8.2017 doporučila nevyužít předkupního práva  

k pozemkům uvedeným v návrhu usnesení.  

 

Komise pro záměry 

Komise pro záměry žádost  projednala  dne 6.9. 2017 a doporučila Radě města Přerova podat návrh 

Zastupitelstvu města Přerova nevyužít předkupního práva  k pozemkům uvedeným v návrhu usnesení.  

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 77. schůzi dne 21.9.2017 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 

schválit  prominutí povinnosti, která je předmětem předkupního práva – viz. návrh usnesení. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Statutární město Přerov bylo požádáno Ředitelstvím silnic a dálnic ČR souvislosti s realizací stavby 

I/55 MÚK s ČD Přerov – Předmostí, o výmaz předkupního práva statutárního města Přerova dle ust. § 

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

pozdějších předpisů, z katastru nemovitostí prostřednictvím institutu prominutí dluhu povinnému z 

předkupního práva (tj. povinností, které jsou obsahem předkupního práva dle ust. § 101 stavebního 

zákona) k pozemkům p.č. 7279/14, p.č. 4128, oba v k.ú. Přerov, které jsou ve vlastnictví SEGL s.r.o., 

U Haldy 1616/68, Hrabůvka, 70030 Ostrava. Pro uskutečnění výše uvedené veřejně prospěšné stavby 

podle schválené územně plánovací dokumentace došlo k uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení 

věcného břemene - služebnosti se SEGL s.r.o., U Haldy 1616/68, Hrabůvka, 70030 Ostrava. V 

současné době vklad této smlouvy do katastru nemovitostí není možný, neboť na předmětných 

pozemcích vázne předkupní právo dle § 101 zák. č. 183/2006 Sb. ve prospěch statutárního města 

Přerova. Z tohoto důvodu bylo požádáno o výmaz předkupního práva. Pozemky se nacházejí po pravé 

straně komunikace z Předmostí do Dluhonic. 

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.).  

  

Vzhledem k tomu, že geometrický plán není zapsán v katastru nemovitostí, není možno ze strany 

statutárního města Přerova provést výmaz předkupního práva na částech pozemku, které jsou 

oddělené geometrickým plánem. Výmaz předkupního práva bude proveden současně s vkladem 

kupní smlouvy a geometrického plánu, kterým byly zaměřeny části pozemku, které jsou 

předmětem převodu mezi ŘSD ČR a SEGL s.r.o. Návrh na výmaz předkupního práva v tomto 

případě může podat pouze vlastník pozemků SEGL s.r.o., na základě usnesení Zastupitelstva 

města Přerova, které ji bude zasláno formou potvrzení, že Zastupitelstvo města Přerova se 

vzdalo předkupního práva formou prominutí dluhu. 

  

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

dle ust. § 101 stavebního zákona, vlastníkovi pozemků uvedených v návrhu usnesení, které se 

nacházejí po pravé straně komunikace z Předmostí do Dluhonic, jako osobě povinné 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.  

 

 


