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Dohoda o skončení smlouvy o smlouvách budoucích o převodu 

práv a povinností z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení 
 

Statutární město Přerov  
IČ 00301825 

DIČ CZ00301825 

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

zastoupené náměstkem primátora Michalem Záchou, Dis. 

(dále jako „budoucí převodce“) 

 

a 

 

EMOS property s.r.o. 

IČ: 62301527 

se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Šířava 295/17, PSČ 750 02 

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 12586  

zastoupená Jiřím Lupačem, jednatelem  

(dále jako „budoucí nabyvatel č. 1“) 

 

a 

 

NORSOL s. r. o. 

IČ: 63476380 

se sídlem Přerov - Přerov I-Město, Seifertova 2834/33, PSČ 750 02 

zaps. v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 44315   

zastoupená Ing. Janem Valterem, jednatelem 

(dále jako „budoucí nabyvatel č. 2“) 

 

(dále též jako „smluvní strany“) 

 

uzavírají dnešního dne následující  

 

dohodu o skončení smlouvy o smlouvách budoucích o převodu práv a povinností 

z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení: 

 

Článek I.  

Smluvní strany uzavřely dne 04.02.2020 smlouvu o smlouvách budoucích o převodu práv a 

povinností z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení č. MMPR/SML/0386/2020, jejímž 

předmětem je budoucí převod práv a povinností týkajících se stavebního objektu SO 101.1.1 – 

MK Lipnická – U Výstaviště (km 0,100 - 0,320) a SO 101.1.2. – MK Lipnická – U Výstaviště 

(0,320-0,500) na budoucí nabyvatele č. 1 a č. 2, která pro budoucího převodce, jako stavebníka, 

budou vyplývat z územního rozhodnutí a stavebního povolení pro tyto stavby a to v rozsahu 

v nich uvedeném a Projektovou dokumentaci (a s ní spojená práva) v části odpovídající těmto 

stavebním objektům, a to za splnění podmínek ve smlouvě uvedených (dále jen „budoucí 

smlouva o převodu práv a povinností“). 
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Článek II. 

Smluvní strany se dohodly, že budoucí smlouva o převodu práv a povinností se ruší, a to ke 

dni účinnosti této dohody.   

 

Článek III. 

 (1) Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi 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.  

(2) Smluvní strany se dohodly, že budoucí převodce 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 dohody všemi smluvními stranami.  

(3) Dohoda je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží 

budoucí nabyvatel č. 1 a budoucí nabyvatel č. 2 a po dvou budoucí převodce. 

 

 

Článek IV. 

Doložka obce 

Touto doložkou se osvědčuje, že byly splněny podmínky platnosti právního jednání podmíněné 

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

č. …. 

  

 

 

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

 

 

 

 

   

…..…………………………     …………………………...  

         Michal Zácha, Dis.              Jiří Lupač  

         náměstek primátora                                                 jednatel společnosti 

  statutárního města Přerova           EMOS property s.r.o. 

 

 

 

V Přerově dne…………….   

 

 

  

…..…………………………     

Ing. Jan Valter  

        jednatel společnosti  

NORSOL s.r.o. 


