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SMĚNNÁ  SMLOUVA  
uzavřená ve smyslu ust. § 2184 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

 

 

Statutární město Přerov  
IČ 00301825 

DIČ CZ00301825 

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

zastoupené náměstkem primátora Michalem Záchou 

(dále jako „první směňující“) 

 

a 

M  H , nar.

bytem 

(dále jako „druhý směňující“) 

 

(dále rovněž jako „smluvní strany“) 

 

uzavírají dnešního dne následující  

 

směnnou smlouvu: 

 

Článek I.  

Úvodní ustanovení 

(1) První směňující prohlašuje, že je na základě ust. § 1 zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu 

některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů, 

zapsán v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, katastrální 

pracoviště Přerov, na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Přerov, k.ú. Popovice u Přerova, 

jako výlučný  vlastník pozemků p.č. 60/4 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 4 674 m2 

a p.č. 60/12 (vodní plocha – vodní nádrž umělá) o výměře 1 316 m2, oba v k.ú. Popovice 

u Přerova. 

 

(2) Druhý směňující prohlašuje, že je na základě darovací smlouvy ze dne 22.10.2012, 

na jejímž základě byl povolen vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí v řízení 

sp.zn. V-4210/2012-808 s právními účinky vkladu práva ke dni 19.10.2012, zapsán v katastru 

nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště 

Přerov, na listu vlastnictví č. 87 pro obec Přerov, k.ú. Popovice u Přerova, jako výlučný 

vlastník pozemku p.č. St. 43/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 182 m2, 

jehož součástí je rodinný dům č.p. 30, příslušný k části obce Přerov X-Popovice. 

 

(3) Geometrickým plánem č. 309-6/2020 ze dne 29.1.2020, který vyhotovila obchodní 

společnost Geprois s.r.o., IČ 61945315, se sídlem Na Hrázi 1139/13, Přerov I-Město, 

750 02 Přerov, a který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, byly zaměřeny 

následující změny pozemků v k.ú. Popovice u Přerova: 
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- z pozemku p.č. 60/4 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 4 674 m2 se odděluje část 

pozemku označená jako díl „a“ o výměře 142 m2, s tím, že pozemek p.č. 60/4 (ostatní 

plocha – jiná plocha) má mít nadále výměru 4 532 m2,  

- z pozemku p.č. 60/12 (vodní plocha – vodní nádrž umělá) o výměře 1 316 m2 se odděluje 

část pozemku označená jako díl „b“ o výměře 41 m2, s tím, že pozemek p.č. 60/12 (vodní 

plocha – vodní nádrž umělá) má mít nadále výměru 1 275 m2, 

- díl „a“ pozemku p.č. 60/4 o výměře 142 m2 a díl „b“ pozemku p.č. 60/12 o výměře 41 m2 

se slučují do pozemku p.č. 60/14 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 184 m2,  

- z pozemku p.č. St. 43/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 182 m2 se odděluje část 

pozemku označená jako pozemek p.č. 200 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 83 m2, 

s tím, že pozemek p.č. St. 43/2 (zastavěná plocha a nádvoří) má mít nadále výměru 

99 m2. 

 

(4) Souhlas s dělením a scelováním pozemků p.č. 60/4, p.č. 60/12 a p.č. St. 43/2, 

vše v k.ú. Popovice u Přerova, dle geometrického plánu č. 309-6/2020 ze dne 29.1.2020 

vydal Magistrát města Přerova – odbor stavebního úřadu a životního prostředí dne 27.7.2020 

pod č.j. MMPr/156175/2020/IK ve formě územního rozhodnutí č. 133/2020, které nabylo 

právní moci dne 18.8.2020.  

 

(5) Dne 2.4.2020 vydal Magistrát města Přerova – odbor stavebního úřadu a životního 

prostředí pod č.j. MMPr/070026/2020/Ta vyjádření, že vzhledem k tomu, že na části pozemku 

p.č. 60/12 v k.ú. Popovice u Přerova, označené v geometrickém plánu č. 309-6/2020 

jako díl „b“ o výměře 41 m2, není umístěno vodní dílo a nejedná se o vodní plochu, 

nemá námitek ke změně druhu této části pozemku na ostatní plochu. 

 

 

Článek II. 

Předmět směny 

(1) První směňující převádí touto smlouvou druhému směňujícímu do jeho výlučného 

vlastnictví část pozemku p.č. 60/4 (ostatní plocha – jiná plocha), označenou 

v geometrickém plánu č. 309-6/2020 ze dne 29.1.2020 jako díl „a“ o výměře 142 m2 a část 

pozemku p.č. 60/12 (vodní plocha – vodní nádrž umělá), označenou v geometrickém 

plánu č. 309-6/2020 ze dne 29.1.2020 jako díl „b“ o výměře 41 m2, které se 

dle geometrického plánu č. 309-6/2020 ze dne 29.1.2020 slučují do pozemku p.č. 60/14 

(ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 184 m2, vše v k.ú. Popovice u Přerova.  
 

(2) První směňující prohlašuje, že na pozemcích uvedených v odst. 1 tohoto článku smlouvy 

neváznou žádná zástavní práva, věcná břemena ani žádné právní vady s výjimkou užívacích 

vztahů, které jsou uvedeny v čl. III. odst. 1 smlouvy, že není žádným způsobem omezen 

v dispozici se svým majetkem a nebyla proti němu nařízena exekuce ani nebyl podán návrh 

na nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitosti nebo zřízením soudcovského zástavního 

práva.  

 

(3) Druhý směňující prohlašuje, že je mu stav pozemků uvedených v odst. 1 tohoto článku 

smlouvy znám a že pozemky uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy do svého výlučného 

vlastnictví přijímá. 
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(4) Druhý směňující převádí touto smlouvou prvnímu směňujícímu do jeho výlučného 

vlastnictví část pozemku p.č. St. 43/2 (zastavěná plocha a nádvoří), označenou 

v geometrickém plánu č. 309-6/2020 ze dne 29.1.2020 jako pozemek p.č. 200 (ostatní 

plocha – jiná plocha) o výměře 83 m2, vše v k.ú. Popovice u Přerova. 

 

(5) Druhý směňující prohlašuje, že na pozemku uvedeném v odst. 4 tohoto článku smlouvy 

neváznou žádná zástavní práva, věcná břemena ani žádné právní vady s výjimkou zástavního 

práva a poznámek, které jsou uvedeny v čl. III. odst. 3 smlouvy, že není žádným způsobem 

omezen v dispozici se svým majetkem a nebyla proti němu nařízena exekuce ani nebyl podán 

návrh na nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitosti nebo zřízením soudcovského 

zástavního práva.  

 

(6) Druhý směňující prohlašuje, že se na pozemku uvedeném v odst. 4 tohoto článku smlouvy 

nachází veřejně přístupná účelová komunikace. 

 

(7) První směňující prohlašuje, že je mu stav pozemku uvedeného v odst. 4 tohoto článku 

smlouvy znám a že pozemek uvedený v odst. 4 tohoto článku smlouvy do svého výlučného 

vlastnictví přijímá. 

 

 

Článek III. 

Závady váznoucí na předmětu směny 

(1) První směňující prohlašuje, že část pozemku p.č. 60/4 (ostatní plocha – jiná plocha), 

označená v geometrickém plánu č. 309-6/2020 ze dne 29.1.2020 jako díl „a“ o výměře 142 m2 

a část pozemku p.č. 60/12 (vodní plocha – vodní nádrž umělá), označená v geometrickém 

plánu č. 309-6/2020 ze dne 29.1.2020 jako díl „b“ o výměře 41 m2, které se 

dle geometrického plánu č. 309-6/2020 ze dne 29.1.2020 slučují do pozemku p.č. 60/14 

(ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 184 m2, vše v k.ú. Popovice u Přerova, 

jsou předmětem pachtu založeného smlouvou pachtovní a smlouvou o výpůjčce 

č. MMPr/SML/2540/2015, kterou uzavřeli první směňující jako propachtovatel a půjčitel 

a druhý směňující jako pachtýř a vypůjčitel dne 29.7.2015. 

 

(2) Pacht části pozemku p.č. 60/4 (ostatní plocha – jiná plocha), označené v geometrickém 

plánu č. 309-6/2020 ze dne 29.1.2020 jako díl „a“ o výměře 142 m2 a části pozemku 

p.č. 60/12 (vodní plocha – vodní nádrž umělá), označené v geometrickém plánu č. 309-6/2020 

ze dne 29.1.2020 jako díl „b“ o výměře 41 m2, které se dle geometrického plánu                     

č. 309-6/2020 ze dne 29.1.2020 slučují do pozemku p.č. 60/14 (ostatní plocha – jiná plocha) 

o výměře 184 m2, vše v k.ú. Popovice u Přerova, který je specifikován v odst. 1 tohoto článku 

smlouvy, zanikne ve smyslu ust. § 1993 odst. 1 občanského zákoníku splynutím práva 

s povinností v jedné osobě (tj. okamžikem, kdy se druhý směňující jako pachtýř těchto 

pozemků stane jejich vlastníkem, a tedy jejich propachtovatelem). 

 

(3) Druhý směňující prohlašuje, že pozemek p.č. St. 43/2 (zastavěná plocha a nádvoří) 

v k.ú. Popovice u Přerova je zatížen následujícím zástavním právem a poznámkami: 
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b) poznámkou o závazku nezajistit zástavním právem ve výhodnějším pořadí nový dluh, 

c) poznámkou o závazku neumožnit zápis nového zástavního práva namísto starého, 

d) poznámkou o závazku zástavního věřitele nepožádat o výmaz zástavního práva, 

které byly do katastru nemovitostí vloženy na základě smlouvy o zřízení zástavního práva 

č. 10000760114 ze dne 20.4.2020 v řízení sp.zn. V-1878/2010-808 s právními účinky vkladu 

k 20.4.2020. 

  

(4) V souvislosti se zamýšlenou směnou nemovitých věcí, které jsou uvedeny v čl. II. odst. 1 

a 4 smlouvy, vydal zástavní věřitel dne 22.12.2020 prohlášení o částečném vzdání se 

zástavního práva, kterým se vzdal zástavního práva uvedeného v odst. 3 písm. a) tohoto 

článku smlouvy k části pozemku p.č. St. 43/2 (zastavěná plocha a nádvoří), označené 

v geometrickém plánu č. 309-6/2020 ze dne 29.1.2020 jako pozemek p.č. 200 (ostatní plocha 

– jiná plocha) o výměře 83 m2, vše v k.ú. Popovice u Přerova, na jehož základě lze provést 

výmaz vkladem tohoto zástavního práva k části pozemku p.č. St. 43/2 (zastavěná plocha 

a nádvoří), označené v geometrickém plánu č. 309-6/2020 ze dne 29.1.2020 jako pozemek 

p.č. 200 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 83 m2, vše v k.ú. Popovice u Přerova, 

z katastru nemovitostí a rovněž výmaz poznámek uvedených v odst. 3 písm. b), c) a d) tohoto 

článku smlouvy k části pozemku p.č. St. 43/2 (zastavěná plocha a nádvoří), označené 

v geometrickém plánu č. 309-6/2020 ze dne 29.1.2020 jako pozemek p.č. 200 (ostatní plocha 

– jiná plocha) o výměře 83 m2, vše v k.ú. Popovice u Přerova, z katastru nemovitostí. 

Prohlášení zástavního věřitele je součástí smlouvy jako příloha č. 2. 

 

 

Článek IV. 

Doplatek rozdílu cen směňovaných nemovitých věcí 

(1) Cena části pozemku p.č. 60/4 (ostatní plocha – jiná plocha), označené v geometrickém 

plánu č. 309-6/2020 ze dne 29.1.2020 jako díl „a“ o výměře 142 m2 a části pozemku 

p.č. 60/12 (vodní plocha – vodní nádrž umělá), označené v geometrickém plánu č. 309-6/2020 

ze dne 29.1.2020 jako díl „b“ o výměře 41 m2, které se dle geometrického plánu                      

č. 309-6/2020 ze dne 29.1.2020 slučují do pozemku p.č. 60/14 (ostatní plocha – jiná plocha) 

o výměře 184 m2, vše v k.ú. Popovice u Přerova, v místě a čase obvyklá byla stanovena 

znaleckým posudkem č. 2574-44/2020, který vyhotovil znalec 

dne 25.5.2020, v celkové výši 133.400,- Kč, tj. 725,- Kč/m2. Smluvní strany prohlašují, 

že nově zaměřený pozemek p.č. 60/14 v k.ú. Popovice u Přerova tvoří ve smyslu ust. § 48 

odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

funkční celek s pozemkem p.č. St. 43/2 v k.ú. Popovice u Přerova, jehož součástí je rodinný 

dům č.p. 30, příslušný k části obce Přerov X-Popovice, a že dodání nově zaměřeného 

pozemku p.č. 60/14 v k.ú. Popovice u Přerova je osvobozeno od daně z přidané hodnoty 

ve smyslu ust. § 56 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů, neboť rodinný dům č.p. 30, příslušný k části obce Přerov X-Popovice, který je 

součástí pozemku p.č. St. 43/2 v k.ú. Popovice u Přerova, splnil časový test ve smyslu 

ust. § 56 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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(2) Cena části pozemku p.č. St. 43/2 (zastavěná plocha a nádvoří), označené v geometrickém 

plánu č. 309-6/2020 ze dne 29.1.2020 jako pozemek p.č. 200 (ostatní plocha – jiná plocha) 

o výměře 83 m2, vše v k.ú. Popovice u Přerova, v místě a čase obvyklá byla stanovena 

znaleckým posudkem č. 2574-44/2020, který vyhotovil znalec 

dne 25.5.2020, ve výši 60.200,- Kč, tj. 725,- Kč/m2. Smluvní strany prohlašují, 

že dodání nově zaměřeného pozemku p.č. 200 v k.ú. Popovice u Přerova není plněním, 

které je předmětem daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, neboť druhý směňující není plátcem daně z přidané 

hodnoty. 

 

(3) Smluvní strany se dohodly, že směna pozemků bude realizována s doplatkem rozdílu cen 

směňovaných nemovitých věcí ve výši 73.200,-Kč ve prospěch prvního směňujícího. 

Druhý směňující se zavazuje uhradit tento rozdíl cen na účet prvního směňujících vedený 

u České spořitelny, a.s., č.ú. 19-1884482379/0800, variabilní symbol …, do 20 dnů 

od účinnosti smlouvy. Za den zaplacení se považuje den, kdy bude doplatek rozdílu cen 

připsán na účet prvního směňujícího. 

 

(4) V případě prodlení druhého směňujícího se zaplacením doplatku rozdílu cen směňovaných 

nemovitých věcí dle odst. 3 tohoto článku smlouvy je druhý směňující povinen uhradit 

prvnímu směňujícímu úroky z prodlení určené předpisy práva občanského, přičemž aktuálně 

je výše těchto úroků z prodlení určena nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše 

úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, 

likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé 

otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence 

svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění nařízení vlády 

č. 434/2017 Sb. a nařízení vlády č. 184/2019 Sb. 

 

 

Článek V. 

Úhrada nákladů spojených s vyhotovením geometrického plánu a znaleckého posudku 

(1) První směňující se zavazuje uhradit druhému směňujícímu ½ nákladů spojených 

s vyhotovením geometrického plánu č. 309-6/2020 ze dne 29.1.2020, který vyhotovila 

obchodní společnost Geprois s.r.o., IČ 61945315, se sídlem Na Hrázi 1139/13, Přerov I-

Město, 750 02 Přerov, za cenu 7.381,- Kč včetně DPH, tj. částku 3.690,50 Kč, 

na účet druhého směňujícího vedený u Komerční banky, a.s., č.ú. 19-5960860297/0100, 

a to do 20 dnů od účinnosti smlouvy. Za den zaplacení se považuje den, kdy bude příslušná 

částka připsána na účet druhého směňujícího. 

 

(2) První směňující se zavazuje uhradit druhému směňujícímu ½ nákladů spojených 

s vyhotovením znaleckého posudku č. 2574-44/2020, který vyhotovil znalec 

 dne 25.5.2020 

za cenu 3.850,- Kč, tj. částku 1.925,- Kč, na účet druhého směňujícího vedený u Komerční 

banky, a.s., č.ú. 19-5960860297/0100, a to do 20 dnů od účinnosti smlouvy. Za den zaplacení 

se považuje den, kdy bude příslušná částka připsána na účet druhého směňujícího. 

 

(3) V případě prodlení prvního směňujícího se zaplacením ½ nákladů  spojených 

s vyhotovením geometrického plánu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy a ½ nákladů 

spojených s vyhotovením znaleckého posudku dle odst. 2 tohoto článku smlouvy je první 
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směňující povinen uhradit druhému směňujícímu úroky z prodlení určené předpisy práva 

občanského, přičemž aktuálně je výše těchto úroků z prodlení určena nařízením vlády 

č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním 

pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby 

jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků 

právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných 

majitelích, ve znění nařízení vlády č. 434/2017 Sb. a nařízení vlády č. 184/2019 Sb. 

 

 

Článek VI. 

Odstoupení od smlouvy 

(1) Neuhradí-li druhý směňující prvnímu směňujícímu doplatek rozdílu cen směňovaných 

nemovitých věcí ve výši a lhůtě dle čl. IV. odst. 3 smlouvy, je první směňující oprávněn 

od smlouvy odstoupit. 

 

(2) Neuhradí-li první směňující druhému směňujícímu ½ nákladů spojených s vyhotovením 

geometrického plánu ve výši a lhůtě dle čl. V. odst. 1 smlouvy a ½ nákladů spojených 

s vyhotovením znaleckého posudku ve výši a lhůtě dle čl. V. odst. 2 smlouvy, je druhý 

směňující oprávněn od smlouvy odstoupit. 

 

(3) Ukáže-li se jakékoli prohlášení smluvních stran uvedené v čl. II. odst. 2 a 5 a čl. III. 

odst. 1 a 3 smlouvy po uzavření smlouvy jako nepravdivé, je smluvní strana, vůči které bylo 

prohlášení učiněno, oprávněna od smlouvy odstoupit. 

  

(4) Bude-li po provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí ve prospěch 

prvního směňujícího k pozemku uvedenému v čl. II. odst. 4 smlouvy nadále zapsáno v části 

C-LV a D-LV ve vztahu k pozemku uvedenému v čl. II. odst. 4 smlouvy zástavní právo, 

které je uvedeno v čl. III. odst. 1 písm. a) smlouvy, anebo jakákoli poznámka, která je 

uvedena v čl. III. odst. 3 písm. b), c) a d) smlouvy, je první směňující oprávněn od smlouvy 

odstoupit.  

 

(5) Odstoupením od smlouvy se závazek z této smlouvy zrušuje od počátku, a to dnem 

doručení prohlášení jedné smluvní strany o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 

 

 

Článek VII. 

Vklad práv do katastru nemovitostí 

(1) Smluvní strany nabudou vlastnická práva ke směňovaným nemovitým věcem na základě 

rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov, o povolení 

vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí, a to zpětně k okamžiku podání návrhu 

na vklad. 

 

(2) Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad vlastnických práv do katastru nemovitostí 

na základě této smlouvy, výmaz vkladem zástavního práva do katastru nemovitostí a výmaz 

poznámek z katastru nemovitostí na základě prohlášení zástavního věřitele o částečném 

vzdání se zástavního práva ze dne 22.12.2020, které je přílohou č. 2 této smlouvy, 

podá příslušnému katastrálnímu úřadu první směňující do 10 dnů poté, co druhý směňující 
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uhradí prvnímu směňujícímu doplatek rozdílu cen směňovaných nemovitých dle čl. IV. 

odst. 3 smlouvy, s tím, že podání návrhu na vklad vlastnických práv do katastru 

nemovitostí, výmaz vkladem zástavního práva do katastru nemovitostí a výmaz poznámek 

z katastru nemovitostí je podmíněno úhradou doplatku rozdílu cen směňovaných nemovitých 

věcí prvnímu směňujícímu ze strany druhého směňujícího.  

 

(3) Smluvní strany se dohodly, že správní poplatek za podání návrhu na vklad vlastnických 

práv do katastru nemovitostí, výmaz vkladem zástavního práva do katastru nemovitostí 

a výmaz poznámek z katastru nemovitostí ve výši 2.000,- Kč uhradí smluvní strany společně 

(tj. každá smluvní strana uhradí 1.000,- Kč). 

 

(4) Smluvní strany se dohodly, že pokud příslušný katastrální úřad vyzve účastníky řízení 

o návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, výmazu vkladem 

zástavního práva do katastru nemovitostí a výmazu poznámek z katastru nemovitostí 

k odstranění nedostatků návrhu, jsou smluvní strany povinny poskytnout si veškerou 

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

ve lhůtě stanovené katastrálním úřadem odstraní, nedohodnou-li se jinak.  

 

(5) Smluvní strany se dohodly, že pokud příslušný katastrální úřad návrh na povolení vkladu 

vlastnického práva do katastru nemovitostí, výmazu vkladem zástavního práva do katastru 

nemovitostí a výmazu poznámek z katastru nemovitostí zamítne nebo řízení o návrhu 

na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, výmazu vkladem zástavního 

práva do katastru nemovitostí a výmazu poznámek z katastru nemovitostí zastaví, 

jsou smluvní strany povinny poskytnout si veškerou součinnost, která bude nezbytná 

k odstranění nedostatků, pro které byl návrh zamítnut nebo řízení o návrhu zastaveno, 

a že podají nový návrh na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, 

výmazu vkladem zástavního práva do katastru nemovitostí a výmazu poznámek z katastru 

nemovitostí, nedohodnou-li se jinak. 

 

 

Článek VIII. 

Závěrečná ustanovení 

(1) Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s povahou originálu, z nichž dva obdrží 

první směňující, jeden druhý směňující a jeden bude přílohou návrhu na vklad vlastnických 

práv do katastru nemovitostí, výmaz vkladem zástavního práva do katastru nemovitostí 

a výmaz poznámek z katastru nemovitostí. 

 

(2) Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma 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. 

 

(3) Smluvní strany se dohodly, že první směňující uveřejní smlouvu 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 smlouvy oběma smluvními 

stranami. 
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(4) Smluvní strany výslovně prohlašují, že si smlouvu přečetly, že byla uzavřena 

po vzájemném projednání a podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. 

 

 

Článek IX. 

Doložka obce 

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

podmíněné zveřejněním záměru směny jeho vyvěšením na úřední desce obce ve dnech 3.2. – 

18.2.2020 a opětovně ve dnech 21.8. – 6.9.2020 a následným schválením směnné smlouvy 

Zastupitelstvem města Přerova na jeho 17. zasedání konaném dne 8.2.2020 usnesením č. …. 

 

Příloha č. 1 – geometrický plán č. 309-6/2020 ze dne 29.1.2020 

Přílohy č. 2 – prohlášení zástavního věřitele o částečném vzdání se zástavního práva  

                       ze dne 22.12.2020        

 

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

 

 

 

 

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

                           Michal Zácha    

                       náměstek primátora 

 

 

       


