
Pořadové číslo:  16/3.6.3. 

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 30.11.2020 

Návrh pro 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 7. 12. 2020 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Předkupní právo a souhlas statutárního města Přerova s úplatným převodem práva 

stavby pro stavbu “Parkovací dům pro kola, Přerov” 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. rozhoduje, že statutární město Přerov jako vlastník pozemku p.č. 6868/162 v k.ú. Přerov 

nevyužije předkupní právo k právu stavby zřízené na tomto pozemku ve prospěch společnosti 

Přerovská rozvojová, s.r.o., IČ 27831337, se sídlem Blahoslavova 79/3, Přerov I-Město, 750 

02 Přerov, které spočívá v právu umístit na tomto pozemku stavbu “Parkovací dům pro kola, 

Přerov”. 

 

2. schvaluje uzavření smlouvy o převodu práva stavby dle ust. § 1252 odst. 1 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi společností Přerovská rozvojová, 

s.r.o., IČ 27831337, se sídlem Blahoslavova 79/3, Přerov I-Město, 750 02 Přerov jako 

převodcem, společností Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na 

Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov jako nabyvatelem a statutárním městem Přerov 

jako vedlejším účastníkem, na jejímž základě společnost Přerovská rozvojová, s.r.o. úplatně 

převede společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o. právo stavby na pozemku p.č. 

6868/162 v k.ú. Přerov, které spočívá v právu umístit na tomto pozemku stavbu “Parkovací 

dům pro kola, Přerov” a statutární město Přerov jako vlastník pozemku p.č. 6868/162 v k.ú. 

Přerov udělí souhlas s převodem práva stavby ze společnosti Přerovská rozvojová, s.r.o. na 

společnost Technické služby města Přerova, s.r.o. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit návrh usnesení v navrhovaném 

znění. 

 



Rada města Přerova 

Rada města Přerova projednala záležitost na 52. schůzi dne 3.12.2020. O výsledku tohoto jednání bude 

Zastupitelstvo města Přerova informováno zpravodajem při projednávání tohoto návrhu. 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Statutární město Přerov je vlastníkem pozemku p.č. 6868/162 (ostatní plocha - dráha) o výměře 1 076 

m2 v k.ú. Přerov, který se nachází vedle výpravní budovy vlakového nádraží v Přerově. Na tomto 

pozemku byla v roce 2015 postavena stavba "Parkovací dům pro kola, Přerov", která je v současné 

době součástí práva stavby zřízeného ve smyslu ust. § 1243 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, které tento pozemek zatěžuje (viz níže). 

  

Statutární město Přerov nabylo pozemek p.č. 6868/162 v k.ú. Přerov do svého vlastnictví na základě 

kupní smlouvy, kterou uzavřelo jako kupující dne 31.7.2019 se společností České dráhy, a.s., IČ 

70994226, se sídlem nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 jako prodávajícím s tím, že právní 

účinky vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí nastaly k 19.8.2019. Vzhledem k tomu, že 

pozemek p.č. 6868/162 v k.ú. Přerov byl ke dni 19.8.2019 zatížen právem stavby zřízeným ve smyslu 

ust. § 1243 a násl. občanského zákoníku (viz níže), stalo se statutární město Přerov k tomuto dni 

povinným z práva stavby. 

  

Pro úplnost uvádíme, že uzavření kupní smlouvy se společností České dráhy, a.s. bylo schváleno 

Zastupitelstvem města Přerova na jeho 41. zasedání konaném dne 27.8.2018 usnesením č. 

1184/41/3/2018 bod 1. 

  

Pozemek p.č. 6868/162 v k.ú. Přerov je zatížen právem stavby, které bylo zřízeno ve smyslu ust. § 

1243 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch 

společnosti Přerovská rozvojová, s.r.o., IČ 27831337, se sídlem Blahoslavova 79/3, Přerov I-Město, 

750 02 Přerov, a které spočívá podle zápisu v katastru nemovitostí v právu mít na tomto pozemku 

stavbu s účelem "stavba pro dopravu".  

  

Výše uvedené právo stavby bylo zřízeno na základě smlouvy o právu stavby, kterou dne 17.6.2015 

uzavřely společnost České dráhy, a.s. jako tehdejší vlastník pozemku p.č. 6868/83 v k.ú. Přerov, ze 

kterého byl na základě geometrického plánu č. 6165-76/2015 oddělen zatížený pozemek p.č. 6868/162 

v k.ú. Přerov, a společnost Přerovská rozvojová s.r.o. jako stavebník stavby "Parkovací dům pro kola, 

Přerov" s tím, že právní účinky vkladu práva stavby do katastru nemovitostí nastaly k 22.6.2015. 

Vzhledem k tomu, že právo stavby bylo zřízeno na dobu 7 let, poslední den trvání práva stavby je 

22.6.2022. Součástí smlouvy o právu stavby je ujednání, že jeden rok před uplynutím této doby 

smluvní strany či jejich právní nástupci novou smlouvou obnoví právo stavby pro stavebníka, či jeho 

právního nástupce za obdobných podmínek jako ve smlouvě o právu stavby, a to i opakovaně v 

případě, že se nepodaří realizovat prodej dotčeného pozemku p.č. 6868/162 v k.ú. Přerov stavebníkovi 

z jakýchkoli příčin. 

  

Právo stavby bylo zřízeno za úplatu ve výši 10.000,- Kč včetně DPH s tím, že úplata má být 

vlastníkovi pozemku uhrazena stavebníkem ve splátkách na základě vystavených faktur, a to za 1. rok 

ve výši 1.000,- Kč včetně DPH a za 2. až 7. rok ve výši 1.500,- Kč včetně DPH. 

  

Dle ustanovení § 1254 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů má 

stavebník předkupní právo k pozemku a vlastník pozemku má předkupní právo k právu stavby. Toto 

právo má věcně právní povahu a jeho obsahem spočívá ve vzájemné povinnosti nabídnout pozemek a 

právo stavby druhé straně vztahu. K 



  

V souvislosti se smlouvou o právu stavby pro úplnost dodáváme, že podle čl. III. odst. 6 smlouvy o 

právu stavby není stavebník oprávněn právo stavby převést a k zatížení práva stavby může dojít jen s 

písemným souhlasem vlastníka pozemku pod stavbou, přičemž však tato výhrada nebyla zapsána do 

katastru nemovitostí. Dle judikatorních výkladů však není možné vyloučit převoditelnost práva stavby, 

neboť realizace převodu práva stavby by byla vázána na libovůli vlastníka pozemku, a to je v rozporu 

s účelem práva stavby. Z tohoto důvodu považujeme toto ustanovení za neplatné a proti převodu 

nemáme námitky. 

  

Zúčastněnými stranami bylo dohodnuto, že společnost Přerovská rozvojová, s.r.o. úplatně převede 

právo stavby společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 

3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov (dále jako “TSMPr, s.r.o.”). 

  

V návaznosti na výše uvedené byl odboru správy majetku a komunálních služeb doručen dne 

20.11.2020 návrh smlouvy o převodu práva stavby dle ust. § 1252 odst. 1 občanského zákoníku mezi 

společností Přerovská rozvojová, s.r.o. jako převodcem, společností TSMPr, s.r.o. jako nabyvatelem a 

statutárním městem Přerov jako vedlejším účastníkem. Předmětem smlouvy je úplatný převod práva 

stavby na pozemku p.č. 6868/162 v k.ú. Přerov ze společnosti Přerovská rozvojová, s.r.o. na 

společnost TSMPr, s.r.o. za dohodnutou kupní cenu, a to se souhlasem statutárního města Přerova jako 

vlastníka pozemku p.č. 6868/162 v k.ú. Přerov. Kupní cena byla stanovena znaleckým posudkem. Ke 

dni zpracování předlohy nebyla výše kupní ceny doložena a bude zpravodajem sdělena na zasedání 

Zastupitelstva města Přerova.  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládáno k projednání rozhodnout o využití předkupního 

práva a o schválení smlouvy o převodu práva stavby dle ust. § 1252 odst. 1 občanského zákoníku 

mezi společností Přerovská rozvojová, s.r.o. jako převodcem, společností Technické služby 

města Přerova, s.r.o. jako nabyvatelem a statutárním městem Přerov jako vedlejším 

účastníkem.  

 

 


