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Název návrhu: 

Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního 

města Přerova k pozemkům p.č. 386/5, p.č. 386/22 oba v k.ú. Lověšice u Přerova 

prominutím povinností (dluhu) osobám povinným z předkupního práva. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

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, ve znění pozdějších předpisů: 

  

- k pozemku p.č. 386/5 orná půda o výměře 2559 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova ***, jako osobám 

povinným z předkupního práva. 

  

- k pozemku p.č. 386/22 orná půda o výměře 1364 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova ***, jako osobám 

povinným z předkupního práva. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina záležitost projednala a souhlasí s prominutím povinností, které jsou obsahem 

předkupního práva.  

 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise pro majetkové záležitosti žádost neprojednávala vzhledem k tomu, že v době nouzové situace 

v souvislosti s Korona virem nezasedala.  

 

 



Výbor pro místní část 

Výbor pro místní část Lověšice souhlasí s prominutím povinností, které jsou předmětem předkupního 

práva k předmětným pozemkům. 

 

Odbor koncepce a strategického rozvoje 

Pozemek p. č. 386/5 v k. ú. Lověšice u Přerova leží v plochách dopravní infrastruktury plochy 

terminálu kombinované dopravy a veřejného logistického centra a částečně je zasažen plochou veřejně 

přístupného  prostranství pro dopravu podél plánované přeložky silnice II/436 připravované k realizaci 

v rámci výstavby posledního úseku dálnice D1, stavby 0136 Říkovice – Přerov. Stavbou přeložky 

krajské silnice je tento pozemek dotčen v minimálním rozsahu, ale i v případě vzdání se předkupního 

práva na část předmětného pozemku zůstane v platnosti výše uvedené určení ploch dle Územního 

plánu města Přerova. Z důvodu podpory statutárního města Přerova urychlenému dobudování D1 a z 

výše uvedených důvodů nemá Odbor koncepce a strategického rozvoje MMPr námitky ke vzdání se 

předkupního práva k části pozemku p. č. 386/5 v k. ú. Lověšice u Přerova. 

 

Celý pozemek p. č. 386/22 v k. ú. Lověšice u Přerova leží v ploše veřejně přístupného  prostranství pro 

dopravu podél plánované přeložky silnice II/436 připravované k realizaci v rámci výstavby posledního 

úseku dálnice D1, stavby 0136 Říkovice – Přerov. Stavbou přeložky krajské silnice je tento pozemek 

dotčen v minimálním rozsahu, ale i v případě vzdání se předkupního práva na část předmětného 

pozemku zůstane v platnosti výše uvedené určení ploch dle Územního plánu města Přerova (plochy 

pro dopravu) jako rezerva pro případnou výstavbu cyklostezky (pokud se v budoucnosti prokáže její 

potřebnost). Z důvodu podpory statutárního města Přerova urychlenému dobudování D1 a z výše 

uvedených důvodů nemá Odbor koncepce a strategického rozvoje MMPr námitky ke vzdání se 

předkupního práva k části pozemku p. č. 386/22 v k. ú. Lověšice u Přerova. 

 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku doporučuje, aby statutární město Přerov prominulo povinnosti, které jsou 

obsahem předkupního práva předkupního práva k pozemkům p. č. 386/5 a 386/22, oba  v k. ú. 

Lověšice u Přerova 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky p .č. 386/5 orná půda o výměře 2559 m2 a p.č. 386/22 orná půda o výměře 1364 m2 oba v 

k.ú. Lověšice se nachází v extravilánu místní části Přerov – Lověšice a jsou součástí zemědělsky 

obhospodařované plochy. Pozemky jsou ve spoluvlastnictví osob uvedených v návrhu usnesení. 

  

Na základě opatření obecné povahy ze dne 4.11.2009, kterým se vydává územní plán nebo regulační 

plán, podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, je v katastru nemovitostí zapsáno statutární město Přerov, jako 

oprávněný z předkupního práva k pozemkům uvedeným v návrhu usnesení.  

  

Společnost Dopravoprojekt Brno a.s. provádí na základě plné moci pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, 

se sídlem Praha 4, na Pankráci 546/6, IČ: 65993390 přípravu veřejně prospěšné stavby Dálnice D1, 

stavba 0136 Říkovice-Přerov. V současné době probíhají výkupy a v rámci přípravy bylo zjištěno, že k 

pozemkům uvedeným v návrhu usnesení, které jsou uvedenou stavbou dotčeny a budou vykupovány, 

je zapsáno předkupní právo pro statutární město Přerov. 

  

Společnost Dopravoprojekt Brno a.s. se proto obrátila na statutární město Přerov se žádostí vystavení 

potvrzení, že statutární město Přerov předkupní právo nevyužije. Nejedná se tedy o nabídku ve smyslu 



ust. § 101, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, z katastru nemovitostí, kdy tuto nabídku by musel podat vlastníka 

pozemku. 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, t.j. prostřednictvím institutu prominutí povinností (dluhu) osobám povinným z 

předkupního práva.  

  

Předkupní právo je upraveno v ust. § 2140 a násl. občanského zákoníku jako závazek z právních 

jednání, a proto 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.).  

  

Protože se jedná o pozemky dotčené stavbou Dálnice D1 stavba 0136 Říkovice-Přerov, jejímž 

investorem je ŘSD, je předkládán návrh, aby se statutární město předkupního práva k těmto 

pozemkům vzdalo. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládáno k projednání prominutí povinností (dluhu), které 

jsou obsahem předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona, spoluvlastníkům pozemků v 

Lověšicích, které jsou dotčeny stavbou Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice-Přerov, jako osobám 

povinným z předkupního práva, a to za účelem provedení výmazu předkupního práva 

zapsaného dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova, jako osoby 

oprávněné z předkupního práva v katastru nemovitostí.  

 

 


