
Pořadové číslo:  23/3.6.2. 

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 21.02.2022 
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Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 
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Název návrhu: 

Udělení souhlasu statutárního města Přerova s převodem práv a povinností ze smlouvy o 

právu provést stavbu a smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. SML/1352/2020 ze dne 

22.9.2020  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje uzavření smlouvy o postoupení práv a povinností ze smlouvy mezi I***V***, jako 

postupitelkou, P*** Š***, jako postupníkem a statutárním městem Přerov jako postoupenou stranou, 

na jejímž základě statutární město Přerov udělí souhlas s převodem práv a povinností ze smlouvy o 

právu provést stavbu a smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. SML/1352/2020, kterou dne 22.9.2020 

uzavřeli statutární město Přerov jako budoucí prodávající, Společenství vlastníků jednotek domu čp. 

523, U Výstaviště 1 v Přerově, IČ 29447909, se sídlem U Výstaviště 523/1, Přerov I-Město, 750 02 

Přerov, jako stavebník a fyzické osoby - vlastníci bytových jednotek č. 523/1 až č. 523/40 v bytovém 

domě č.p. 523 (U výstaviště 1), příslušném k části obce Přerov I-Město, postaveném na pozemku p.č. 

4394/38 v k.ú. Přerov, jako budoucí kupující, z paní I***V***, která byla ke dni uzavření smlouvy 

vlastníkem bytové jednotky č. 523/23 v bytovém domě č.p. 523 (U Výstaviště 1), příslušném k části 

obce Přerov I-Město, podílu id. 3518/224235 na společných částech bytového domu č.p. 523 (U 

Výstaviště 1), příslušného k části obce Přerov I-Město, a podílu id. 3518/224235 na pozemku p.č. 

4394/38 v k.ú. Přerov, na pana P***Š***, který je stávajícím vlastníkem jednotky č. 523/23 v 

bytovém domě č.p. 523 (U Výstaviště 1), příslušném k části obce Přerov I-Město, podílu id. 

3518/224235 na společných částech bytového domu č.p. 523 (U Výstaviště 1), příslušného k části 

obce Přerov I-Město, a podílu id. 3518/224235 na pozemku p.č. 4394/38 v k.ú. Přerov. Obsahem 

smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. SML/1352/2020 ze dne 

22.9.2020 je mj. závazek statutárního města Přerova jako budoucího prodávajícího a fyzických osob - 

vlastníků bytových jednotek č. 523/1 a č. 523/40 v bytovém domě č.p. 523 (U Výstaviště 1), 

příslušném k části obce Přerov I-Město jako budoucích kupujících uzavřít v budoucnu kupní 

smlouvu, na jejímž základě budoucí prodávající úplatně převede do podílového spoluvlastnictví 

budoucích kupujících části pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov o celkové výměře cca 20 m2, které 

budou tvořit části pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov, na kterých bude postavena stavba spočívající v 



rozšíření lodžií bytového domu č.p. 523 (U Výstaviště 1), příslušného k části obce Přerov I-Město, a 

část pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov, na které je postaveno vstupní schodiště do bytového domu 

č.p. 523 (U Výstaviště 1), příslušného k části obce Přerov I-Město, dle jejich podílů na společných 

částech bytového domu č.p. 523 (U Výstaviště 1), příslušného k části obce Přerov I-Město, a 

pozemku p.č. 4394/38 v k.ú. Přerov, které náleží k bytovým jednotkám ve vlastnictví budoucích 

kupujících (mj. podíl id. 3518/224235 na části pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov o celkové výměře 

cca 20 m2 do vlastnictví paní I*** V***). 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina projednala žádost Společenství vlastníků jednotek domu čp. 523, U Výstaviště 1 

v Přerově, ze dne 14.10.2019 o vydání souhlasu s realizací stavby „Rozšíření lodžií, výměna zábradlí a 

zasklení prostoru nad madlem BD“ (viz důvodová zpráva) na svém 17. jednání konaném dne 

18.10.2019, kdy konstatovala, že souhlasí se stavebními úpravami, rozšířením lodžií a jejich 

vysunutím nad pozemek p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov, s tím, že souhlas města bude řešen formou uzavření 

kombinované smlouvy (smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o budoucí smlouvě kupní) k části 

pozemku ve vlastnictví statutárního města Přerova, který bude dotčen rozšířením lodžií, včetně 

převodu části pozemku pod vstupním schodištěm do objektu k bydlení.  

 

S ohledem na charakter záměru statutárního města Přerova - udělení souhlasu statutárního města 

Přerova s převodem práv a povinností ze smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o smlouvě 

budoucí kupní č. SML/1352/2020, kterou dne 22.9.2020 uzavřeli statutární město Přerov jako budoucí 

prodávající, Společenství vlastníků jednotek domu čp. 523, U Výstaviště 1 v Přerově, jako stavebník a 

fyzické osoby - vlastníci bytových jednotek č. 523/1 až č. 523/40 v bytovém domě č.p. 523 (U 

Výstaviště 1), příslušném k části obce Přerov I-Město, postaveném na pozemku p.č. 4394/38 v k.ú. 

Přerov, jako budoucí kupující, z paní Ilony Váňové, která byla ke dni uzavření smlouvy vlastníkem 

bytové jednotky č. 523/23 v bytovém domě č.p. 523 (U Výstaviště 1), příslušném k části obce Přerov 

I-Město, podílu id. 3518/224235 na společných částech bytového domu č.p. 523 (U Výstaviště 1), 

příslušného k části obce Přerov I-Město, a podílu id. 3518/224235 na pozemku p.č. 4394/38 v k.ú. 

Přerov, na pana Pavla Šístka, který je stávajícím vlastníkem jednotky č. 523/23 v bytovém domě č.p. 

523 (U Výstaviště 1), příslušném k části obce Přerov I-Město, podílu id. 3518/224235 na společných 

částech bytového domu č.p. 523 (U Výstaviště 1), příslušného k části obce Přerov I-Město, a podílu id. 

3518/224235 na pozemku p.č. 4394/38 v k.ú. Přerov, nebyl výše uvedený  záměr předložen k 

projednání koordinační skupině. 

 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

Komise pro majetkové záležitosti projednala žádost Společenství vlastníků jednotek domu čp. 523, U 

Výstaviště 1 v Přerově, ze dne 14.10.2019 o vydání souhlasu s realizací stavby „Rozšíření lodžií, 

výměna zábradlí a zasklení prostoru nad madlem BD“ (viz důvodová zpráva) na svém 12. zasedání 

konaném dne 11.12.2019, na němž přijala usnesení č. UZKMZ/12/2/4/2019, kterým doporučila Radě 

města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerov - části pozemku p.č. 4394/1 (ostatní plocha) o výměře cca 20 m2 v k.ú. 

Přerov.  

 

S ohledem na charakter záměru statutárního města Přerova - udělení souhlasu statutárního města 

Přerova s převodem práv a povinností ze smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o smlouvě 

budoucí kupní č. SML/1352/2020, kterou dne 22.9.2020 uzavřeli statutární město Přerov jako budoucí 

prodávající, Společenství vlastníků jednotek domu čp. 523, U Výstaviště 1 v Přerově, jako stavebník a 

fyzické osoby - vlastníci bytových jednotek č. 523/1 až č. 523/40 v bytovém domě č.p. 523 (U 

Výstaviště 1), příslušném k části obce Přerov I-Město, postaveném na pozemku p.č. 4394/38 v k.ú. 

Přerov, jako budoucí kupující, z paní Ilony Váňové, která byla ke dni uzavření smlouvy vlastníkem 

bytové jednotky č. 523/23 v bytovém domě č.p. 523 (U Výstaviště 1), příslušném k části obce Přerov 



I-Město, podílu id. 3518/224235 na společných částech bytového domu č.p. 523 (U Výstaviště 1), 

příslušného k části obce Přerov I-Město, a podílu id. 3518/224235 na pozemku p.č. 4394/38 v k.ú. 

Přerov, na pana Pavla Šístka, který je stávajícím vlastníkem jednotky č. 523/23 v bytovém domě č.p. 

523 (U Výstaviště 1), příslušném k části obce Přerov I-Město, podílu id. 3518/224235 na společných 

částech bytového domu č.p. 523 (U Výstaviště 1), příslušného k části obce Přerov I-Město, a podílu id. 

3518/224235 na pozemku p.č. 4394/38 v k.ú. Přerov, nebyl výše uvedený záměr předložen k 

projednání Komisi pro majetkové záležitosti. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova přijala na své 30. schůzi konané dne 16.1.2020 usnesení č. 1065/30/7/2020, 

kterým schválila záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z vlastnictví 

statutárního města Přerov - části pozemku p.č.  4394/1 (ostatní plocha) o výměře cca 20 m2 v k.ú. 

Přerov. Občanská veřejnost byla seznámena se záměrem statutárního města Přerova jeho zveřejněním 

na úřední desce obce ve dnech 20.1. -  4.2.2020.   

 

Rada města Přerova přijala na své na své 41. schůzi konané dne 9.7.2020 usnesení č. 1554/41/7/2020, 

kterým podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovité věci z vlastnictví 

statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 4394/1 (ostatní plocha) o výměře cca 20 m2 v k.ú. 

Přerov do podílového spoluvlastnictví vlastníků jednotek v bytovém domě č.p. 523, příslušného k části 

obce Přerov I-Město, postaveného na pozemku p.č. 4394/38 v k.ú. Přerov, dle jejich spoluvlastnického 

podílu na společných částech bytového domu č.p. 523, za kupní cenu ve výši 1.700,- Kč/m2 a 

uzavření smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi statutárním 

městem Přerov jako budoucím prodávajícím, Společenstvím vlastníků jednotek domu čp. 523, U 

Výstaviště 1 v Přerově, jako stavebníkem a vlastníky bytových jednotek č. 523/1 až č. 523/40 v 

bytovém domě č.p. 523, příslušném k části obce Přerov I-Město, jako budoucími kupujícími. 

 

Rada města Přerova přijala na své 78. schůzi konané dne 27.1.2022 usnesení č. 2887/78/7/2022, 

kterým schválila záměr statutárního města Přerova – udělení souhlasu statutárního města Přerova s 

převodem práv a povinností ze smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. 

SML/1352/2020, kterou dne 22.9.2020 uzavřeli statutární město Přerov jako budoucí prodávající, 

Společenství vlastníků jednotek domu čp. 523, U Výstaviště 1 v Přerově, jako stavebník a fyzické 

osoby - vlastníci bytových jednotek č. 523/1 až č. 523/40 v bytovém domě č.p. 523 (U výstaviště 1), 

příslušném k části obce Přerov I-Město, postaveném na pozemku p.č. 4394/38 v k.ú. Přerov, jako 

budoucí kupující, z paní Ilony Váňové, která byla ke dni uzavření smlouvy vlastníkem bytové 

jednotky č. 523/23 v bytovém domě č.p. 523 (U Výstaviště 1), příslušném k části obce Přerov I-Město, 

podílu id. 3518/224235 na společných částech bytového domu č.p. 523 (U Výstaviště 1), příslušného k 

části obce Přerov I-Město, a podílu id. 3518/224235 na pozemku p.č. 4394/38 v k.ú. Přerov, na pana 

Pavla Šístka, který je stávajícím vlastníkem jednotky č. 523/23 v bytovém domě č.p. 523 (U 

Výstaviště 1), příslušném k části obce Přerov I-Město, podílu id. 3518/224235 na společných částech 

bytového domu č.p. 523 (U Výstaviště 1), příslušného k části obce Přerov I-Město, a podílu id. 

3518/224235 na pozemku p.č. 4394/38 v k.ú. Přerov. Občanská veřejnost byla seznámena se záměrem 

statutárního města Přerova jeho zveřejněním na úřední desce obce ve dnech 31.1. -  16.2.2022.   

 

Rada města Přerova bude na své schůzi dne 17.2.2022 projednávat podání návrhu ZM schválit 

uzavření smlouvy o postoupení práv a povinností ze smlouvy dle návrhu na usnesení.  Výsledek 

jednání RM bude zpravodejem sdělen při jednání ZM. 

 

Zastupitelstvo města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova přijalo na svém na svém 17. zasedání konaném dne 24.8.2020 usnesení 

č. 517/14/3/2020, kterým schválilo úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města 

Přerova - části pozemku p.č. 4394/1 (ostatní plocha) o výměře cca 20 m2 v k.ú. Přerov do podílového 

spoluvlastnictví vlastníků jednotek v bytovém domě č.p. 523, příslušného k části obce Přerov I-Město, 

postaveného na pozemku p.č. 4394/38 v k.ú. Přerov, dle jejich spoluvlastnického podílu na společných 

částech bytového domu č.p. 523, za kupní cenu ve výši 1.700,- Kč/m2 a uzavření smlouvy o právu 



provést stavbu a smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi statutárním městem Přerov jako budoucím 

prodávajícím, Společenstvím vlastníků jednotek domu čp. 523, U Výstaviště 1 v Přerově, jako 

stavebníkem a vlastníky bytových jednotek č. 523/1 až č. 523/40 v bytovém domě č.p. 523, příslušném 

k části obce Přerov I-Město, jako budoucími kupujícími. 

 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb  

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit usnesení v navrženém znění. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Statutární město Přerov je vlastníkem pozemku p.č. 4394/1 (ostatní plocha - ostatní komunikace) o 

výměře 86 711 m2 v k.ú. Přerov, který se nachází na sídlišti Kopaniny v Přerově. Výše uvedený 

pozemek tvoří veřejné prostranství okolo bytových domů (mj. bytového domu č.p. 523 (U Výstaviště 

1), příslušného k části obce Přerov I-Město – viz níže) a nachází se na něm veřejná zeleň a pozemní 

komunikace (místní komunikace včetně parkovišť a chodníky). 

  

Dne 14.10.2019 byla odboru správy majetku a komunálních služeb doručena žádost Společenství 

vlastníků jednotek domu čp. 523, U Výstaviště 1 v Přerově, IČ 29447909, se sídlem U Výstaviště 

523/1, Přerov I-Město, 750 02 Přerov (dále jako „SVJ U Výstaviště 1“), zastoupeného společností 

7points, s.r.o., Blanenská 355, 664 34 Kuřim, o souhlas se realizací stavby „Rozšíření lodžií, výměna 

zábradlí a zasklení prostoru nad madlem BD“, ve jejímž rámci mělo dojít ke stavebním úpravám 

bytového domu č.p. 523 (U Výstaviště 1), příslušného k části obce Přerov I-Město, postaveného 

na pozemku p.č. 4394/38 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 394 m2 v k.ú. Přerov, 

spočívajícím mj. v rozšíření lodžií nad pozemek p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov. Pro úplnost uvádíme, že v 

bytovém domě 523 (U Výstaviště 1), příslušném k části obce Přerov I-Město, se nachází bytové 

jednotky č. 523/1 až č. 523/40 ve vlastnictví fyzických osob.  

  

Poté, co byla žádost SVJ U Výstaviště 1 ze dne 14.10.2019 projednána v koordinační skupině, Komisi 

pro majetkové záležitosti, Radě města Přerova a Zastupitelstvu města Přerova (pozn. výsledek 

projednání žádosti je obsažen ve vyjádření dotčeného odboru nebo organizace, které je součástí této 

předlohy), uzavřeli statutární město Přerov jako budoucí prodávající, SVJ U Výstaviště 1 jako 

stavebník a fyzické osoby - vlastníci bytových jednotek č. 523/1 až č. 523/40 v bytovém domě č.p. 

523 (U výstaviště 1), příslušném k části obce Přerov I-Město, jako budoucí kupující dne 22.9.2020 

smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o smlouvě budoucí kupní č. SML/1352/2020.  

Předmětem smlouvy byl mj. závazek statutárního města Přerova jako budoucího prodávajícího a 

fyzických osob - vlastníků bytových jednotek č. 523/1 až č. 523/40 v bytovém domě č.p. 523 (U 

Výstaviště 1), příslušném k části obce Přerov I-Město, jako budoucích kupujících uzavřít v budoucnu 

kupní smlouvu, na jejímž základě statutární město Přerov úplatně převede do podílového 

spoluvlastnictví fyzických osob - vlastníků jednotek č. 523/1 až 523/40 v bytovém domě č.p. 523 (U 

Výstaviště 1), příslušném k části obce Přerov I-Město, části pozemku p.č. 4394/1 (ostatní plocha) v 

k.ú. Přerov o celkové výměře cca 20 m2, které budou tvořit části pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov, 

na kterých bude postavena stavba „Rozšíření lodžií, výměna zábradlí a zasklení prostoru nad madlem 

BD“ a část pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov, na které již bylo v době uzavření smlouvy postaveno 

vstupní schodiště do bytového domu, a to každému budoucímu kupujícímu podíl na předmětu převodu 

rovnající se výši podílu na společných částech bytového domu č.p. 523 (U Výstaviště 1) a pozemku 

p.č. 4394/38 v k.ú. Přerov, který náleží k bytové jednotce ve vlastnictví každého budoucího 

kupujícího. 

  

Podle smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. SML/1352/2020 ze dne 

22.9.2020 má být kupní smlouva uzavřena po dokončení stavby, a to buď na základě výzvy budoucích 



kupujících k uzavření kupní smlouvy budoucímu prodávajícímu, kterou se budoucí kupující zavázali 

učinit nejpozději do 12 měsíců od dokončení předmětné stavby s tím, že budoucímu prodávajícímu 

současně doručí doklady o splnění podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání 

předmětné stavby a geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude 

zaměřen předmět převodu, anebo na základě výzvy budoucího prodávajícího k uzavření kupní 

smlouvy budoucím kupujícím, kterou je budoucí prodávající oprávněn učinit v případě, že budoucí 

kupující nesplní svůj závazek vyzvat budoucího prodávajícího k uzavření kupní smlouvy a doručit mu 

doklady o splnění podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání předmětné 

stavby a geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen předmět 

převodu, s tím, že v takovém případě je budoucí prodávající oprávněn opatřit výše uvedené listiny na 

náklady budoucích kupujících. Kupní smlouva má být uzavřena nejpozději buď do 6 měsíců, kdy 

budoucí kupující vyzvou budoucího prodávajícího k uzavření kupní smlouvy, anebo do 6 měsíců, kdy 

budoucí kupující vyzve budoucí prodávající k uzavření kupní smlouvy. 

  

Účastníkem smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. SML/1352/2020 

ze dne 22.9.2020 byla na straně budoucích kupujících mj. paní I*** V***, která byla ke dni uzavření 

kupní smlouvy zapsána v katastru nemovitostí jako vlastník bytové jednotky č. 523/23 v bytovém 

domě č.p. 523, příslušném k části obce Přerov I-Město, postaveném na pozemku p.č. 4394/38 v k.ú. 

Přerov, podílu id. 3518/224235 na společných částech bytového domu č.p. 523 a podílu id. 

3518/224235 na pozemku p.č. 4394/38 v k.ú. Přerov. 

  

Dne 2.12.2021 doručila paní I***P***, která je vlastníkem bytové jednotky č. 523/26 v bytovém 

domě č.p. 523 (U Výstaviště 1), příslušném k části obce Přerov I-Město, a současně předsedkyní 

výboru SVJ U Výstaviště 1, odboru správy majetku a komunálních služeb kolaudační souhlas č. 

208/2021 s užíváním stavby, který vydal Magistrát města Přerova – Odbor stavebního úřadu a 

životního prostředí dne 20.10.2021 pod č.j. MMPr/214332/2021/VaP a který je dokladem o 

povoleném účelu užívání stavby „Rozšíření lodžií, výměna zábradlí lodžií a zasklení prostoru nad 

madlem BD“, Přerov, Přerov I-Město č.p. 523, U Výstaviště 1, na pozemcích p.č. 4394/38, p.č. 

4394/135, p.č. 4394/136 a p.č. 4394/137, vše v k.ú. Přerov, a dále geometrický plán č. 7380-77/2021 

ze dne 18.10.2021, kterým byla výše uvedená stavba zaměřena na částech pozemku p.č. 4394/1 v 

k.ú. Přerov, označených jako pozemky p.č. 4394/135 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 9 

m2, p.č. 4394/136 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 4 m2 a p.č. 4394/137 (zastavěná plocha 

a nádvoří) o výměře 2 m2, vše v k.ú. Přerov.  

  

Při přípravě návrhu kupní smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako prodávajícím a fyzickými 

osobami - vlastníky bytových jednotek č. 523/1 až 523/40 v bytovém domě č.p. 523 (U Výstaviště 1), 

příslušném k části obce Přerov I-Město, jako kupujícími na převod částí pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. 

Přerov, označených jako pozemky p.č. 4394/135 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 9 m2, p.č. 

4394/136 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 4 m2 a p.č. 4394/137 (zastavěná plocha a nádvoří) o 

výměře 2 m2, vše v k.ú. Přerov, bylo odborem správy majetku a komunálních služeb zjištěno, že v 

současné době je jako vlastník bytové jednotky č. 523/23 v bytovém domě č.p. 523, příslušném k části 

obce Přerov I-Město, postaveném na pozemku p.č. 4394/38 v k.ú. Přerov, podílu id. 3518/224235 na 

společných částech bytového domu č.p. 523 a podílu id. 3518/224235 na pozemku p.č. 4394/38 v k.ú. 

Přerov, zapsán v katastru nemovitostí pan P*** Š***, který nabyl vlastnické právo k výše uvedeným 

nemovitým věcem na základě kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene, kterou jako 

kupující a povinný z věcného břemene uzavřel dne 19.2.2021 s paní I*** V*** jako prodávající a 

oprávněnou z věcného břemene a na jejímž základě byl proveden vklad vlastnického práva a věcného 

břemene do katastru nemovitostí v řízení sp.zn. V-1275/2021-808 s právními účinky vkladu práva k 

22.2.2021.  

  

Vzhledem k tomu, že na základě smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o smlouvě budoucí 

kupní č. SML/1352/2020 ze dne 22.9.2020 vznikl mezi statutárním městem Přerov a paní I*** 

V*** jako tehdejším vlastníkem bytové jednotky č. 523/23 závazek úplatně převést paní 

I***V*** do vlastnictví podíl id. 3518/224235 na částech pozemku p.č. 4394/1 (ostatní plocha) v 



k.ú. Přerov o celkové výměře cca 20 m2, je třeba se s tímto závazkem před uzavřením kupní 

smlouvy, na jejímž základě by měl být podíl id. 3518/224235 na částech pozemku p.č. 4394/1 v 

k.ú. Přerov, označených v geometrickém plánu č. 7380-77/2021 ze dne 18.10.2021 jako pozemky 

p.č. 4394/135 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 9 m2, p.č. 4394/136 (zastavěná plocha a 

nádvoří) o výměře 4 m2 a p.č. 4394/137 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 2 m2, vše v k.ú. 

Přerov, převeden do vlastnictví P***Š*** jako stávajícího vlastníka bytové jednotky č. 523/23, 

vypořádat.  
Pro případ, že by některý vlastník bytové jednotky v bytovém domě č.p. 523 (U Výstaviště 1), 

příslušném k části obce Přerov I-Město, hodlal před uzavřením kupní smlouvy, která měla být 

uzavřena na základě smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o smlouvě budoucí kupní, převést 

bytovou jednotku v bytovém domě č.p. 523 (U Výstaviště 1) do vlastnictví třetí osoby, obsahovala 

smlouva o právu provést stavbu a smlouva o smlouvě budoucí kupní č. SML/1352/2020 ze dne 

22.9.2020 v čl. XIII. odst. 2 smlouvy ujednání o závazku budoucích kupujících, že ve výše uvedeném 

případě převedou na třetí osobu současně i práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy, případně 

zajistí uzavření nové smlouvy o smlouvě budoucí mezi statutárním městem Přerov jako budoucím 

prodávajícím a třetí osobou jako budoucím kupujícím, a to za shodných podmínek, které jsou 

obsaženy ve smlouvě o právu provést stavbu a smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. SML/1352/2020 

ze dne 22.9.2020, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

  

Vzhledem k tomu, že odbor správy majetku a komunálních služeb na základě dálkového přístupu do 

sbírky listin Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov, zjistil, že v kupní 

smlouvě a smlouvě o zřízení věcného břemene, kterou dne 19.2.2021 uzavřeli paní I*** V*** jako 

prodávající a oprávněná z věcného břemene a pan P***Š*** jako kupující a povinný z věcného 

břemene, neobsahuje žádné ustanovení o převodu práv a povinností ze smlouvy o právu provést 

stavbu a smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. SML/1352/2020 ze dne 22.9.2020, bylo s paní I*** 

V***a panem P*** Š*** dohodnuto, že celá věc bude vyřešena uzavřením smlouvy o postoupení práv 

a povinností mezi paní I*** V*** jako postupitelkou, panem P***Š*** jako postupníkem a 

statutárním městem Přerov jako postoupenou stranou, na jejímž základě paní I*** V*** převede panu 

P*** Š*** se souhlasem statutárního města Přerova práva a povinnosti ze smlouvy o právu provést 

stavbu a smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. SML/1352/2020 ze dne 22.9.2020.  

Poté, co bude mezi paní I***V*** jako postupitelkou, panem P*** Š*** jako postupníkem a 

statutárním městem Přerov jako postoupenou stranou uzavřena výše uvedená smlouva o postoupení 

práv a povinností, bude možné uzavřít kupní smlouvu mezi statutárním městem Přerov jako 

prodávajícím a fyzickými osobami - vlastníky bytových jednotek č. 523/1 až č. 523/40 v bytovém 

domě č.p. 523 (U Výstaviště 1), příslušném k části obce Přerov I-Město, na převod částí pozemku p.č. 

4394/1 v k.ú. Přerov, označených v geometrickém plánu č. 7380-77/2021 ze dne 18.10.2021 jako 

pozemky p.č. 4394/135 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 9 m2, p.č. 4394/136 (zastavěná plocha 

a nádvoří) o výměře 4 m2 a p.č. 4394/137 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 2 m2, vše v k.ú. 

Přerov, na jejímž základě statutární město Přerov mj. převede do vlastnictví pana P*** Š***jako 

stávajícího vlastníka jednotky č. 523/23 podíl id. 3518/224235 na výše uvedených pozemcích.  

Předmětem předlohy je uzavření smlouvy o postoupení práv a povinností ze smlouvy mezi paní 

I*** V*** jako postupitelkou, panem P*** Š*** jako postupníkem a statutárním městem 

Přerov jako postoupenou stranou, na jejímž základě statutární město Přerov udělí souhlas s 

převodem práv a povinností ze smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o smlouvě budoucí 

kupní č. SML/1352/2020, kterou dne 22.9.2020 uzavřeli statutární město Přerov jako budoucí 

prodávající, Společenství vlastníků jednotek domu čp. 523, U Výstaviště 1 v Přerově, jako 

stavebník a fyzické osoby - vlastníci bytových jednotek č. 523/1 až č. 523/40 v bytovém domě č.p. 

523 (U Výstaviště 1), příslušném k části obce Přerov I-Město, postaveném na pozemku p.č. 

4394/38 v k.ú. Přerov, jako budoucí kupující, z paní I*** V***, která byla ke dni uzavření 

smlouvy vlastníkem bytové jednotky č. 523/23 v bytovém domě č.p. 523 (U Výstaviště 1), 

příslušném k části obce Přerov I-Město, podílu id. 3518/224235 na společných částech bytového 

domu č.p. 523 (U Výstaviště 1), příslušného k části obce Přerov I-Město, a podílu id. 3518/224235 

na pozemku p.č. 4394/38 v k.ú. Přerov, na pana P*** Š***, který je stávajícím vlastníkem 

jednotky č. 523/23 v bytovém domě č.p. 523 (U Výstaviště 1), příslušném k části obce Přerov I-



Město, podílu id. 3518/224235 na společných částech bytového domu č.p. 523 (U Výstaviště 1), 

příslušného k části obce Přerov I-Město, a podílu id. 3518/224235 na pozemku p.č. 4394/38 v k.ú. 

Přerov.  

 

 


