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SMLOUVA   O   POSTOUPENÍ  

PRÁV   A   POVINNOSTÍ   ZE   SMLOUVY 
uzavřená podle § 1895 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

 nar. 

bytem 

(dále jako „postupitelka“) 

 

 nar.

bytem 

(dále jako „postupník“) 

 

a 

 

Statutární město Přerov  
IČ 00301825 

DIČ CZ00301825 

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

zastoupené Michalem Záchou, radním statutárního města Přerova pro oblast samostatné 

působnosti: záležitosti správy majetku a komunálních služeb, majetkoprávní záležitosti 

vč. nájmů bytů ve vlastnictví města, která mu byla svěřena usnesením Zastupitelstva města 

Přerova č. 655/17/1/2021 ze dne 8.2.2021 

(dále jako „postoupená strana“) 

 

(dále rovněž jako „smluvní strany“) 

 

uzavírají dnešního dne tuto  

 

smlouvu o postoupení práv a povinností ze smlouvy: 
 

 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

 

Smluvní strany prohlašují a činí nesporným následující skutečnosti: 

a) dne 26.8.2020 uzavřeli postoupená strana 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 vlastníci bytových jednotek 

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 smlouvu o právu 

provést stavbu a smlouvu o smlouvě budoucí kupní č. SML/1352/2020, jejímž obsahem 

byl mj. závazek budoucího prodávajícího a budoucích kupujících uzavřít po dokončení 

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

Město, které měly spočívat v rozšíření lodžií, výměně zábradlí lodžií a zasklení prostoru 

lodžií nad madlem, kupní smlouvu, na jejímž základě budoucí prodávající úplatně převede 
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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 budou provedeny stavební úpravy bytového domu č.p. 523 (U Výstaviště 1), 

příslušného k části obce Přerov I-Město, spočívající v rozšíření lodžií, výměny zábradlí lodžií 

a zasklení prostoru lodžií nad madlem a část pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov, na které bylo 

ke dni uzavření smlouvy již postaveno vstupní schodiště do bytového domu č.p. 523 

(U Výstaviště 1), příslušného k části obce Přerov I-Město (dále jako „předmět převodu“), 

a to každému budoucímu kupujícímu podíl na předmětu převodu rovnající se výši podílu 

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, který náleží k bytové jednotce 

ve vlastnictví každého budoucího kupujícího, 

b) účastníkem smlouvy uvedené pod písm. a) tohoto článku smlouvy je na straně budoucích 

kupujících mj. postupitelka, která byla ke dni podpisu smlouvy uvedené pod písm. a) tohoto 

článku smlouvy zapsána v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem 

pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov, na LV č. 17519 pro obec Přerov, 

k.ú. Přerov, jako výlučný vlastník bytové jednotky č. 523/23, 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,  

c) dne 19.2.2021 uzavřela postupitelka jako prodávající a oprávněná z věcného břemene 

na straně jedné a postupník jako kupující a povinný z věcného břemene na straně druhé 

kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene, na jejímž základě mj. postupitelka 

úplatně převedla postupníkovi do jeho výlučného vlastnictví bytovou jednotku č. 523/23, 

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

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

v k.ú. Přerov, s tím, že na základě kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene 

ze dne 19.2.2021 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.  

 

 

Článek II. 

Převod práv a povinností ze smlouvy  

 

(1) Postupitelka a postupník se s ohledem na převod vlastnického práva k bytové jednotce 

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

postaveném na pozemku p.č. 4294/38 v k.ú. Přerov, 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. 4293/38 v k.ú. Přerov z postupitelky na postupníka 

dohodli, že postupitelka převádí na postupníka všechny práva a povinnosti, které jako budoucí 

kupující nabyla na základě smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o smlouvě budoucí 

kupní č. SML/1352/2020 ze dne 26.8.2020 a postupník tato práva a povinnosti přijímá. 

 

(2) Postupník prohlašuje, že je mu obsah smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy 

o smlouvě budoucí kupní č. SML/1352/2020 ze dne 26.8.2020 znám a že k ní jako budoucí 

kupující, do jehož vlastnictví má být postoupenou stranou jako budoucím prodávajícím 

úplatně převeden podíl id. 3518/224235 na předmětu převodu, bez výhrad přistupuje. 

 

(3) Postoupená strana prohlašuje, že s převodem práv a povinností z postupitelky 

na postupníka bez výhrad souhlasí. 
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Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

 

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

postoupená strana, jeden obdrží postupitelka a jeden obdrží postupník.  

 

(2) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami. 

 

(3) Smluvní strany výslovně prohlašují, že si smlouvu přečetly a že byla uzavřena podle jejich 

pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.  

 

 

Článek IV. 

Doložka obce 

 

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

spočívající ve zveřejnění záměru uzavření tohoto právního jednání na úřední desce obce 

ve dnech 31.1. – 16.2.2022 a následném schválení tohoto právního jednání Zastupitelstvem 

města Přerova na jeho 23. zasedání konaném dne 28.2.2022 usnesením č. …. 

 

 

V Přerově dne ………………….                                  

      

  

 

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

                 

 

V Přerově dne ………………….                                  

      

  

 

 

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

         

 

V Přerově dne ………………….                                  

      

  

 

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

                   Michal Zácha 

                                     radní statutárního města Přerova           

                        

      

  

      

   

 

     


