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TK PRECHEZA Přerov z.s. 

IČ: 22826611 

DIČ: CZ22826611  

se sídlem Kosmákova 3364/55, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 

zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 8817 

zastoupený prezidentem Mgr. Petrem Huťkou  

(dále jako „stavebník“) 

   

a 

 

Statutární město Přerov 

IČ: 00301825 

DIČ: CZ00301825 

se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 

zastoupené náměstkem primátora Ing. Petrem Měřínským  

(dále jako „vlastník“) 

 

(dále rovněž jako „smluvní strany“) 

 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

 

 

Dodatek č. 1  

ke smlouvě o zřízení práva stavby 
 

Článek I. 

Dne 22.10.2014 uzavřely smluvní strany smlouvu o zřízení práva stavby 

č. MMPr/SML/1065/2014, na jejímž základě vlastník zřídil pro stavebníka právo stavby 

na pozemcích p.č. 3343/1, p.č. 3344/3, p.č. 3344/4, p.č. 3345/2, p.č. 3345/14 a p.č. 3345/16 

v k.ú. Přerov (dále jako „smlouva“).  

 

Článek II. 

(1) Smluvní strany se dohodly, že se znění čl. V odst. 1 smlouvy nahrazuje textem: 

„Stavebník se zavazuje provést stavbu nejpozději do 5 let ode dne podpisu této smlouvy. 

Za okamžik provedení stavby se pro účely této smlouvy rozumí den, k němuž bude 

stavebník oprávněn stavbu užívat v souladu s platnými právními předpisy, především 

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

ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „SZ“), jakož i s příslušnými prováděcími 

podzákonnými právními předpisy ke SZ.“ 

 

(2) V jiném se smlouva nemění. 

 

Článek III. 

(1) Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž stavebník obdrží jedno vyhotovení 

a vlastník dvě vyhotovení. 

 



MMPr/SML/1065/2014 

 2 

(2) Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

jeho 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. 

 

(3) Smluvní strany se dohodly, že vlastník uveřejní dodatek 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 dodatku oběma smluvními stranami. 

 

(4) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že odpovídá jejich pravé a svobodné 

vůli, což stvrzují svými podpisy. 

 

 

Článek IV. 
Doložka obce 

Vlastník osvědčuje, že byly splněny podmínky platnosti dodatku spočívající ve zveřejnění 

záměru vlastníka uzavřít dodatek jeho vyvěšením na úřední desce obce ve dnech 27.4. – 

13.5.2018 a  následným schválením dodatku Zastupitelstvem města Přerova na jeho .... 

zasedání konaném dne ... usnesením č. ….   

 

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

 

        TK PRECHEZA Přerov z.s.  Statutární město Přerov 

 

 

 

 

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

  

 

 

 

   ……………………………….. 

                  Mgr. Petr Huťka               Ing. Petr Měřínský  

                        prezident               náměstek primátora 


