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K u p n í   s m l o u v a 
 

o prodeji nemovitých věcí, uzavřená podle ustanovení § 2128 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 

se zřízením služebností 

podle ust. §1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 
 

uzavřená mezi smluvními stranami: 

 

České dráhy, a.s. 

se sídlem: Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze           

v odd. B, vložka 8039 

zastupující osoby: 

Pavel Krtek, M.Sc. 

předseda představenstva  

Ing. Miroslav Kupec  

člen představenstva  

IČ: 709 94 226, DIČ: CZ 70 994 226 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha l 

číslo účtu: 20001-38309011/0100 
(dále jen “prodávající“) 

 

a 

 

Statutární město Přerov 

Přerov, Bratrská 709/34, PSČ 750 11 

zastupující osoba:  

Pavel Košutek 

náměstek primátora 

IČ: 00301825 

DIČ: CZ00301825 
(dále jen “kupující“) 

 

 

I. 

Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem pozemku p.č. 6868/154 (ostatní 

plocha), pozemku p.č. 6868/155 (ostatní plocha) a pozemku  

p.č. 6868/83 (ostatní plocha) zapsaných v katastru nemovitostí  

u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálním pracovišti Přerov, na LV 

číslo 14090, pro obec Přerov a katastrální území Přerov. 

 

Vlastnictví nemovitých věcí svědčící prodávajícímu je v katastru nemovitostí 

takto zapsáno na základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, 

státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., 

o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, 

v platném znění. 
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Geometrickým plánem číslo 6184-31/2015_a ze dne 2. 10. 2015 zhotovitele: 

GEOF-zeměměřická kancelář, s.r.o., IČ: 02670577, byl ze stávajícího pozemku 

p.č. 6868/83 (ostatní plocha) oddělen pozemek p.č. 6868/163 (ostatní plocha, 

o výměře 2.872 m2), pozemek p.č. 6868/164 (ostatní plocha, o výměře 2.328 m2) 

a pozemek p.č. 6868/166 (ostatní plocha, o výměře 9 m2), vše to v katastru 

nemovitostí obce Přerov a katastrálním území Přerov. 

   

           Citovaný geometrický plán číslo 6184-31/2015_a je připojen jako nedílná 

součást této smlouvy. 

 

V dalších článcích této smlouvy se vždy rozumí parcely v novém stavu 

podle tohoto geometrického plánu číslo 6184-31/2015_a. 

 

Souhlas s dělením pozemku p.č. 6868/83 v katastrálním území Přerov 

dle geometrického plánu č. 6184-31/2015_a vydal Magistrát města Přerova dne 

25. 11. 2015 sdělením č. 69/2015 pod č.j. MMPr/150706/2015/IK. 

 

II. 

Předmětem prodeje touto kupní smlouvou je pozemek p.č. 6868/154 (ostatní 

plocha), pozemek p.č. 6868/155 (ostatní plocha) a pozemek p.č. 6868/163 (ostatní 

plocha) v obci Přerov a katastrálním území Přerov včetně všech součástí 

a příslušenství prodávaných nemovitých věcí. 

 

Takto vymezený předmět prodeje je též dále v této kupní smlouvě označován 

jako “nemovité věci“.    

  

III. 

Prodávající prodává nemovité věci popsané v článku II této smlouvy spolu 

se všemi právy a povinnostmi kupujícímu. Kupující je takto od prodávajícího kupuje. 

 

IV. 

Kupní cena nemovitých věcí popsaných v článku II této smlouvy je stanovena 

dohodou ve výši 2.290.000,- Kč (dva miliony dvě stě devadesát tisíc korun českých). 

 

Uvedená celková kupní cena nemovitých věcí dle článku II této smlouvy  je 

splatná jednorázově do 15 dnů po podpisu této kupní smlouvy oběma smluvními 

stranami na účet prodávající strany č. 20001-38309011/0100, vedený u Komerční 

banky, a.s., CKB Bankovní obchody 111, Václavské nám. 42,  114 07 Praha 1,  

variabilní symbol 5617315. 

 

Pro případ, že kupující kupní cenu ve sjednané době neuhradí, je prodávající 

oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

 

 

V. 

Obě smluvní strany zřizují touto smlouvou: 
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1. Služebnost stezky a cesty k tíži nově vzniklého pozemku  

p.č. 6868/163 v katastrálním území Přerov /služebný pozemek/ 

ve prospěch prodávajícího Českých drah, a.s., IČ: 70994226, /in personam/ 

a zároveň také /in rem/ ve prospěch prodávajícího jako aktuálního 

vlastníka, jakož i každého dalšího event. budoucího vlastníka pozemku 

p.č. 910/1, pozemku p.č. 6868/83 a nově vzniklého pozemku p.č. 6868/166 

/panující nemovité věci/ v katastrálním území Přerov. 

 

- Rozsah zatížení služebného pozemku je graficky vymezen 

geometrickým plánem číslo 6184-31/2015_a ze dne  

2. 10. 2015 zhotovitele GEOF-zeměměřická kancelář, s.r.o.,  

IČ: 02670577 a označen jako služebnost “A“. 

 

2. Služebnost strpět umístění historického vozidla dráhy (železniční vozidlo) 

k tíži nově vzniklého pozemku p.č. 6868/163 v katastrálním území Přerov 

/služebný pozemek/ ve prospěch prodávajícího Českých drah, a.s., 

IČ: 70994226.  

 

- Rozsah zatížení služebného pozemku je graficky vymezen 

geometrickým plánem číslo 6184-31/2015_a ze dne  

2. 10. 2015 zhotovitele GEOF-zeměměřická kancelář, s.r.o.,  

IČ: 02670577 a označen jako služebnost “B“. 

 

3. Služebnost strpět parkování automobilů k tíži pozemku  

p.č. 6868/155 v katastrálním území Přerov /služebný pozemek/ ve 

prospěch prodávajícího Českých drah, a.s., IČ: 70994226.  

 

- Rozsah zatížení služebného pozemku je graficky vymezen 

geometrickým plánem číslo 6571-92/2017 ze dne 19. 6. 2017 zhotovitele 

GEOF-zeměměřická kancelář, s.r.o., IČ: 02670577. 

 

Citované geometrické plány číslo 6184-31/2015_a a číslo  

6571-92/2017 jsou připojeny jako nedílná součást této smlouvy.  

 

Tyto služebnosti se zřizují bezúplatně na dobu neurčitou. 

 

Oprávněný ze služebností je povinen při výkonu svých práv ze služebností 

počínat si tak, aby zabránil vzniku škod na služebných pozemcích a zejména je 

povinen ihned odstraňovat každé znečištění a poškození vzniklé při výkonu práva 

služebností.  

 

VI. 

V souvislosti s polohou nemovitých věcí v ochranném pásmu dráhy se kupující 

zavazuje je užívat a provádět veškeré stavební a zemní práce na nemovitých věcech 

v souladu s ustanoveními zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách. Kupující si je dobře 

vědom polohy kupovaných nemovitých věcí v blízkosti drážního tělesa a strpí proto 
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případné nepříznivé účinky železničního provozu (zvýšená míra hluku, nečistoty, 

otřesy a podobně). Případná opatření k eliminaci těchto nepříznivých vlivů si kupující 

provede nebo opatří na vlastní náklady.  

 

Kupující vedle této kupní smlouvy se zřízením služebností samostatně uzavírá 

jako budoucí povinný také smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebností 

se Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, IČ: 70994234, jako budoucím 

oprávněným, pro vstup a vjezd a pro zřízení a provozování vedení dopravně technické 

infrastruktury na kupovaných nemovitých věcech. Kupující zároveň prohlašuje, že si 

je vědom toho, že tímto dotčená zařízení dopravně technické infrastruktury nejsou 

součástmi ani příslušenstvím touto kupní smlouvou převáděných pozemků, a zároveň 

se zavazuje, že tato zařízení pro Správu železniční dopravní cesty, státní organizaci, 

ponechá na/v koupených pozemcích i v mezidobí do budoucího zřízení služebností, 

a nebude činit nic, o čem by věděl nebo musel předpokládat, že může uvedená cizí 

zařízení poškodit nebo ohrozit, a umožní k nim nezbytný přístup k provozování 

a provádění údržby.  

 

Kupující prohlašuje, že je obeznámen s faktickým a právním stavem 

kupovaných nemovitých věcí a že je kupuje a převezme od prodávajícího ve stavu, 

v jakém se nacházejí ke dni uzavření této smlouvy. 

 

Kupující je srozuměn a bere na vědomí, že tato kupní smlouva  

s ohledem na ustanovení § 3 odst. 2 písm. h) zákona č. 340/2015 Sb.,  

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, nepodléhá povinnosti 

uveřejnění v registru smluv.  

 

Kupující bere na vědomí, že prodávající převádí předmět převodu  

s tím, že ke dni převodu neexistují žádné objektivní poznatky o úmyslu kupujícího 

vybudovat na pozemcích stavbu spojenou se zemí pevným základem, o kterých by 

prodávající či kupující vědět měl či mohl. Kupující deklaruje, že doposud učiněné 

správní úkony, které se k převáděným pozemkům ke dni převodu pozemku váží 

(např. platný územní plán) a které obecně umožňují výstavbu na pozemcích, 

jsou pro jeho záměr, který má s pozemky, irelevantní. Obdobně, pokud na pozemcích 

či v jejich okolí jsou prováděny nebo byly provedeny stavební práce za účelem 

zhotovení stavby spojené se zemí pevným základem (např. byla vybudována 

přístupová cesta pro příjezd stavební techniky), kupující deklaruje, že jsou rovněž 

pro jeho záměr, který má s pozemky, irelevantní. 

 

VII. 

Vlastnictví k prodávaným nemovitým věcem nabude kupující vkladem 

vlastnického práva do katastru nemovitostí pro obec Přerov, katastrální území Přerov, 

u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov.  

 

Práva odpovídající služebnostem nabude prodávající jako oprávněný 

ze služebnosti vkladem těchto práv do katastru nemovitostí pro obec Přerov, 
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katastrální území Přerov, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální 

pracoviště Přerov. 

 

VIII.  

Obě smluvní strany souhlasí s tím, aby byl u Katastrálního úřadu 

pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Přerov, v katastru nemovitostí obce 

Přerov a v katastrálním území Přerov proveden vklad vlastnického práva dle článku II 

ohledně předmětu této smlouvy a vklad práv odpovídajících služebnostem dle článku 

V této smlouvy.   

 

Vkladem vlastnického práva přechází vlastnictví, veškerá práva 

a povinnosti související s prodávanými nemovitými věcmi na kupujícího,  

a to s právními účinky od podání návrhu na vklad vlastnického práva ke shora 

uvedenému katastrálnímu úřadu. 

 

Návrh na vklad vlastnického práva a práv odpovídajících služebnostem 

u příslušného katastrálního úřadu a katastrálního pracoviště podá prodávající 

do 10 dnů počítaných od data připsání celkové částky dle článku IV této kupní 

smlouvy na účet prodávajícího a doručení prodávajícímu podepsané kupní smlouvy.  

 

Smluvní strany se zavazují, že pokud příslušný katastrální úřad vyzve 

navrhovatele k odstranění nedostatků návrhu na povolení vkladu vlastnického práva 

a služebnosti do katastru nemovitostí, poskytnou si smluvní strany veškerou 

součinnost, která bude nezbytná k odstranění nedostatků návrhu a nedostatky návrhu 

ve lhůtě stanovené katastrálním úřadem odstraní.  

 

Smluvní strany se zavazují, že pokud příslušný katastrální úřad návrh 

na povolení vkladu vlastnického práva a služebnosti do katastru nemovitostí zamítne 

nebo řízení o návrhu na povolení vkladu zastaví, poskytnou si smluvní strany 

veškerou součinnost, která bude nezbytná k odstranění nedostatků, pro které byl návrh 

zamítnut nebo řízení o návrhu zastaveno a podají nový návrh na povolení vkladu 

vlastnického práva a služebnosti dle této smlouvy. 

 

Náklady spojené s řízením o povolení vkladu práv do katastru nemovitostí 

hradí prodávající. 

 

Smluvní strany se zavazují, že do doby provedení vkladu vlastnického práva 

a práv odpovídajících služebnostem se zdrží jakéhokoliv jednání, které by mohlo 

provedení takového vkladu zmařit.  

 

V souladu s § 6 odst. 1 písm. c) zákonného opatření Senátu  

č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je nabytí 

vlastnického práva dle této smlouvy osvobozeno od daně z nabytí nemovitých věcí. 
     

IX. 

Tato kupní smlouva se zřízením služebností je vyhotovena ve čtyřech 

stejnopisech. Prodávající obdrží jedno vyhotovení, kupující dvě vyhotovení a jeden 
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stejnopis bude přílohou návrhu na vklad vlastnického práva a práv odpovídajících 

služebnostem do katastru nemovitostí.  

 

Tato kupní smlouva se zřízením služebností nabývá platnosti  

a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  

 

Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že tato vyjadřuje jejich 

skutečnou a svobodně projevenou vůli a na důkaz úmyslu být vázáni ustanoveními 

této smlouvy připojují své podpisy. 

X. 

Doložka obce 

Touto doložkou se osvědčuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního 

jednání schválením převodu nemovitých věcí Zastupitelstvem města Přerova na jeho 

.... zasedání konaném dne ... usnesením č. ... a schválením zřízení věcných břemen 

Zastupitelstvem města Přerova na jeho .... zasedání konaném dne ... usnesením č. .... 

  
 

V Praze, dne V Přerově, dne 

 

Prodávající:                                                        

 

Kupující: 

 

České dráhy, a.s.                                             

 

Statutární město Přerov 

 

 

 

 

 

Pavel Krtek, M.Sc. 
předseda představenstva 

 Pavel Košutek 

náměstek primátora 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                 

Ing. Miroslav Kupec   
člen představenstva   
                                                                                                 


