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DOHODA  O   ZRUŠENÍ  KUPNÍ   SMLOUVY  
uzavřená podle ust. § 1981 zákona č. 89/2012 Sb.,  

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

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 „prodávající“) 

 

a 

 

(dále jako „kupující“) 

 

(dále rovněž jako „smluvní strany“) 

uzavírají dnešního dne tuto    

 

d o h o d u    o    z r u š e n í     k u p n í    s m l o u v y : 

  

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

Dne 11.10.2017 uzavřely smluvní strany kupní smlouvu č. MMPr/SML/3707/2016, 

na jejímž základě prodávající úplatně převedl kupujícímu vlastnické právo k pozemku 

p.č. 2625/19 (zahrada) o výměře 259 m2 v k.ú. Přerov. 

 

Článek II. 

Zrušení kupní smlouvy 

Smluvní strany se dohodly na zrušení kupní smlouvy, která je specifikována v čl. I dohody, 

s tím, že účinností dohody zanikají všechny závazky smluvních stran vyplývající z kupní 

smlouvy, která je specifikována v čl. I této dohody. 

 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

(1) Dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží 

prodávající a jeden kupující. 

 

(2) Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
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(3) Smluvní strany se dohodly, že prodávající uveřejní dohodu prostřednictvím registru smluv 

ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů, bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. 

 

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

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

 

Článek IV. 

Doložka obce 

Touto doložkou se osvědčuje, že byla splněna podmínky platnosti tohoto právního jednání 

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

usnesením č. .... 

 

         V Přerově dne ………………….                    V Přerově dne …………………… 

 

 

 

 

             ……………………………….                          ………………………….…… 

                        Pavel Košutek                             

                    náměstek primátora 


