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SMLOUVA O BUDOUCÍCH ZÁVAZCÍCH SOUVISEJÍCÍCH S 

REALIZACÍ STAVEBNÍHO ZÁMĚRU 

 

 

 Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany:  

 

1. statutární město PŘEROV, IČ: 00301825, se sídlem Bratrská 709/34, Přerov 750 02 

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 také jen jako „město Přerov“) 

 na straně jedné 

 

  a 

 

2. obchodní společnost TIRE LOGISTICS s.r.o., IČ: 05471982, se sídlem Anglická 

140/20, Praha 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 

v Praze, sp. zn. C 264213 zastoupená Ing. Ladislavem Karasem, jednatelem 

 (dále také jen jako „TIRE LOGISTICS s.r.o.“ a společně s městem Přerov také jen 

jako „Smluvní strany“) 

 na straně druhé 

 

 

 

 

 

 dle ustanovení § 1746 odst. 2 a § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „OZ“), tuto Smlouvu o budoucích 

závazcích souvisejících s realizací stavebního záměru (dále také jen jako „Smlouva“). 
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1. ROZHODNÉ SKUTEČNOSTI 

 

1.1 Společnost TIRE LOGISTICS s.r.o. předpokládá, že se nejpozději k 31. 12. 2022 stane 

výlučným vlastníkem pozemku č. 434/1, orná půda (dále také jen jako „Pozemek 1.“) a 

pozemku č. 434/2, ostatní plocha (dále také jen jako „Pozemek 2.“), to vše v 

katastrálním území 643572 Horní Moštěnice (dále také Pozemek 1. a Pozemek 2. 

společně jen jako „Pozemky“). 

1.2 Společnost TIRE LOGISTICS s.r.o. má zájem na Pozemcích následně realizovat 

stavební záměr spočívající ve výstavbě logistického/skladovacího centra zahrnujícího 

příjezdové komunikace, parkoviště a skladovací halu o jednom nadzemním podlaží a 

s vestavěnými kancelářemi (dále také jen jako „Logistické centrum“). 

1.3 Společnost TIRE LOGISTICS s.r.o. hodlá při stavební realizaci Logistického centra 

vyhovět v maximální možné míře zájmům města Přerov a jeho obyvatel. 

 

2. SOUVISEJÍCÍ ZÁVAZKY 

 

2.1 Společnost TIRE LOGISTICS s.r.o. hodlá a zavazuje se na své náklady vyprojektovat a 

vybudovat nejpozději do 31. 12. 2023, na pozemcích 233/3 a 233/4, v katastrálním 

území Lověšice u Přerova, vlastněných městem Přerov, plochu umožňující stání pro tři 

(3) osobní automobily návštěvníků hřbitova, a to na místě a v rozsahu dle situačního 

plánu, který tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy. Za účelem dle předchozí věty spolu Smluvní 

strany hodlají uzavřít nejpozději do 31. 12. 2022 rovněž smlouvu o právu provést stavbu, 

na jejímž základě město Přerov udělí společnosti TIRE LOGISTICS s.r.o. jakožto 

stavebníku souhlas k umístění předmětné stavby na výše uvedených pozemcích ve 

smyslu ust. § 86 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a souhlas k provedení 

předmětné stavby ve smyslu ust. § 110 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších právních 

předpisů. 

2.2 Společnost TIRE LOGISTICS s.r.o. hodlá a zavazuje se zachovat autobusovou zastávku 

městské hromadné dopravy města Přerov, v současnosti se nacházející na Pozemku 2. 

Společnost TIRE LOGISTICS s.r.o. se zavazuje převést bezplatně do výlučného 

vlastnictví města Přerov část Pozemku 2 o výměře cca 49 m2., na níž se předmětná 

autobusová zastávka bude nacházet, a to v rozsahu dle situačního plánu, který tvoří 

Přílohu č. 2. této Smlouvy. Skutečný rozsah převáděné části Pozemku 2., která vznikne 

oddělením od stávajícího Pozemku 2, bude upřesněna v darovací smlouvě 

geometrickým plánem potvrzeným příslušným katastrálním úřadem, který nechá na své 
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náklady zpracovat společnost TIRE LOGISTICS s.r.o. Smluvní strany se dohodly, že 

darovací smlouva bude uzavřena do třiceti (30) dnů ode dne doručení výzvy k uzavření 

darovací smlouvy městu Přerovu společností TIRE LOGISTICS s.r.o., nejpozději však 

do 31.12.2023.  

Smluvní strany se dohodly, že do okamžiku nabytí vlastnictví k části Pozemku 2. 

městem Přerovem ve smyslu tohoto odstavce bude město Přerov oprávněno tuto část 

Pozemku 2. užívat za účelem umístění autobusové zastávky městské hromadné dopravy 

města Přerov bezúplatně. 

2.3 Společnost TIRE LOGISTICS s.r.o. hodlá a zavazuje se poskytnout městu Přerov částku 

600.000,-Kč (slovy: šest set tisíc korun českých) jakožto účelový příspěvek určený na 

rekonstrukci silnice nacházející se na pozemku č. 456/2, v katastrálním území Lověšice 

u Přerova. Smluvní strany se dohodly, že darovací smlouva ve smyslu předchozí věty 

bude uzavřena nejpozději do tří (3) měsíců poté, co bude tato rekonstrukce zahájena, a 

to na základě výzvy k uzavření darovací smlouvy učiněné městem Přerovem společnosti 

TIRE LOGISTICS s.r.o. Za zahájení rekonstrukce se považuje den, kdy budou započaty 

práce při vlastním provádění předmětné rekonstrukce, kdy započetí těchto prací musí 

být prokazatelné jejich hmotným výsledkem, který lze náležitě ověřit, dokumentovat 

a jako právní skutečnost též osvědčit (např. záznamem do stavebního deníku). 

2.4 Společnost TIRE LOGISTICS s.r.o. hodlá a zavazuje se na své náklady odstranit 

zpevněnou (asfaltovou) plochu umístěnou na části Pozemku č. 2, zobrazenou na 

situačním plánu, který tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy, když v této souvislosti nebude 

na městu Přerov požadovat náhradu žádných nákladů. Zároveň se i společnost TIRE 

LOGISTICS s.r.o. vzdává jakýchkoli nároků, které by případně vznikaly v souvislosti 

s umístěním této zpevněné (asfaltové) plochy vůči městu Přerov. Město Přerov pak 

s odstraněním zpevněné (asfaltové) plochy umístěné na části Pozemku č. 2 souhlasí.   

 

3. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

 

3.1 Město Přerov bere na vědomí, že splnění veškerých výše uvedených závazků a příslibů 

společnosti TIRE LOGISTICS s.r.o. je podmíněno nabytím vlastnického práva 

společnosti TIRE LOGISTICS s.r.o. k Pozemkům a zároveň získáním kladného 

územního rozhodnutí, na jehož základě bude možné realizovat stavbu Logistického 

centra.  

3.2 Smluvní strany se zavazují poskytnout si za účelem realizace záměrů uvedených výše 

v bodech 2.1 až 2.4 veškerou potřebnou součinnost. 

 

 



 

Stránka 4 z 5 

 

4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ  

4.1 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, když každá ze Smluvních stran 

obdrží jeden (1) stejnopis. 

4.2 Změny této Smlouvy jsou možné výlučně ve formě písemných dodatků s vyloučením 

jiné formy. 

4.3 Smluvní strany konstatují a navzájem se ujišťují, že byly splněny veškeré předpoklady 

vyžadované právními předpisy k uzavření této Smlouvy a že osoby jednající za Smluvní 

strany jsou k tomuto jednání oprávněny.  

4.4 Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavřely na základě svobodné a vážné vůle, 

prosté omylu a tísně, a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany 

prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu v celém 

rozsahu rozumí a na důkaz svého souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy. 

4.5 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem uveřejnění smlouvy 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).  

4.6 Smluvní strany se dohodly, že město Přerov 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), bez 

zbytečného odkladu po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.  

 

 

5. DOLOŽKA OBCE 

 

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

podmíněné schválením Zastupitelstvem města Přerova na jeho 24. zasedání konaném dne 

25.4.2022 usnesením č. ………………….  

 

Přílohy: Příloha č. 1 grafické znázornění stání pro automobily 

  Příloha č. 2 grafické znázornění autobusové zastávky 

  Příloha č. 3 grafické znázornění zpevněné plochy 

 

Dne __/__/2022 v ________________ 

 
Dne __/__/2022 v ________________ 

 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

TIRE LOGISTICS s.r.o. 

zastoupená: Ing. Ladislavem Karasem  

funkce: jednatel 

Statutární město Přerov 

zastoupené Michalem Záchou 

funkce: radní 
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