
SML/…/2022 

 1 

SMLOUVA O PRÁVU PROVÉST STAVBU 
uzavřená podle ust. § 1746 odst. 2 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 … 

(dále jako „vlastník pozemku“) 

 

a  

       

AUTO KLUB PŘEROV-město v AČR 

IČ 00533751 

se sídlem Dluhonská 1350/43, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 

zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle L, vložce 50866 

zastoupený předsedou Jakubem Vymazalem 

(dále jako „stavebník“) 

 

(dále rovněž jako „smluvní strany“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

smlouvu o právu provést stavbu: 
 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

(1) Vlastník pozemku 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 LV č. 10001 pro obec Přerov, k.ú. Předmostí, jako výlučný vlastník 

pozemku p.č. 426/9 (ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha) o výměře 106 597 m2 

v k.ú. Předmostí (dále jako „dotčený pozemek“). 

 

(2) Stavebník prohlašuje, že je investorem stavby „VYHLÍDKOVÁ PLOŠINA SPORTOVNÍ 

DRÁHA ČEKYNĚ“ dle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Jan Jurníček, 

se sídlem Vilémov 16, 783 22 Vilémov – zodpovědný projektant Ing. Jaromír Svoboda, 

se sídlem Olomoucká 197, 796 07 Držovice, č. autorizace 1200721, v jejímž rámci bude 

na dotčeném pozemku postavena trvalá stavba - vyhlídková plošina a opěrná stěna 

(dále jako „předmětná stavba“). Předmětná stavba, která se ve smyslu ust. § 506 odst. 1 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, stane součástí 

dotčeného pozemku a která svým zřízením připadne dle ust. § 1084 odst. 1 

občanského zákoníku vlastníkovi pozemku, je zobrazena ve výkresu celkové 

a koordinační situace stavby, který je přílohou č. 1 smlouvy. 

 

(3) Smluvní strany prohlašují, že dne 17.11.1992 uzavřely smlouvu o výpůjčce                       

č. MMPr-SML/1256/2014, ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.10.1996, dodatku č. 2 

ze dne 12.10.2001, dodatku č. 3 ze dne 20.3.2003, dodatku č. 4 ze dne 28.8.2008, dodatku č. 5 

ze dne 10.11.2014, dodatku č. 6 ze dne 9.11.2016 a dodatku č. 7 ze dne 30.3.2020, 
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na jejímž základě vlastník pozemku přenechal stavebníkovi do bezplatného užívání na dobu 

určitou do 31.12.2035 pozemky p.č. 426/9 (ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha) 

o výměře 106 597 m2, p.č. 426/18 (ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha) o výměře 

7 381 m2, p.č. St. 824 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 181 m2 a část pozemku 

p.č. 433/8 (orná půda) o výměře 35 m2, vše v k.ú. Předmostí, za účelem využití předmětu 

výpůjčky ke sportovně rekreačním účelům,  provozování autokrosového a motokrosového 

sportu a provádění činností souvisejících s údržbou předmětu výpůjčky a zajišťováním 

pořádku na předmětu výpůjčky (dále jako „smlouva o výpůjčce“). 

 

 
Článek II. 

Předmět smlouvy 

(1) Předmětem smlouvy je založení práva provést předmětnou stavbu na dotčeném pozemku 

(dále jako „stavební záměr“). 

 

(2) Smlouvou se nezřizuje právo stavby ve smyslu ust. § 1240 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

(3) Smlouva nenahrazuje žádné akty veřejnoprávní povahy, které si je stavebník povinen 

zajistit v souvislosti s realizací předmětné stavby (např. rozhodnutí o zvláštním užívání 

komunikací). 

 

Článek II. 

Založení práva provést stavbu 

(1) Vlastník pozemku uděluje stavebníkovi souhlas k umístění předmětné stavby 

(tj. stavebního záměru) na dotčeném pozemku 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, souhlas s vydáním všech rozhodnutí, souhlasů, stanovisek, vyjádření 

nebo jiných opatření souvisejících s realizací předmětné stavby a souhlas se vstupem 

stavebníka a jím pověřených třetích osob na dotčený pozemek v souvislosti s realizací 

předmětné stavby. 

 

(2) Vlastník pozemku uděluje stavebníkovi souhlas k provedení předmětné stavby (stavebního 

záměru) na dotčeném pozemku. 

  

(3) Stavebník prohlašuje, že právo umístit a provést předmětnou stavbu (tj. stavební záměr) 

na dotčeném pozemku přijímá. 

 

(4) Právo stavebníka umístit a provést předmětnou stavbu (tj. stavební záměr) na dotčeném 

pozemku dle odst. 1 a 2 tohoto článku smlouvy se zakládá bezúplatně s rozvazovací 

podmínkou uvedenou v čl. VI. smlouvy.  

 

(5) Vlastník pozemku se zavazuje, že vyznačí svůj souhlas s navrhovaným stavebním 

záměrem na situačním výkresu dokumentace nebo projektové dokumentace předmětné stavby 

ve smyslu ust. § 184a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, bez zbytečného odkladu poté, co mu 

stavebník doručí situační výkres dokumentace nebo projektové dokumentace předmětné 

stavby. 

 

(6) Vlastník pozemku bere na vědomí a souhlasí s tím, že situační výkres dokumentace 
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nebo projektové dokumentace předmětné stavby, na kterém bude vyznačen souhlas vlastníka 

stavby s navrhovaným stavebním záměrem dle odst. 5 tohoto článku dodatku, 

bude stavebníkem připojen k žádosti stavebníka o vydání územního rozhodnutí dle ust. § 86 

odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Článek III. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

(1) Vlastník pozemku je povinen strpět výkon práva na provedení předmětné stavby ze strany 

stavebníka a nezasahovat a ani jinak nenarušovat realizaci předmětné stavby ze strany 

stavebníka.  

 

(2) Vlastník pozemku bere na vědomí a souhlasí s tím, že stavebník je oprávněn provádět 

předmětnou stavbu na dotčeném pozemku i prostřednictvím třetí strany (dodavatele). 

V případě, že stavebník bude provádět předmětnou stavbu na dotčeném pozemku 

prostřednictvím třetí strany (dodavatele), odpovídá stavebník vlastníkovi pozemku za plnění 

práv a povinností z této smlouvy stejně, jako kdyby předmětnou stavbu prováděl svépomocí. 

 

(3) Stavebník bere na vědomí, že na dotčeném pozemku mohou být vedeny inženýrské sítě 

a zavazuje se, že před zahájením stavebních prací na realizaci předmětné stavby zabezpečí 

vytýčení všech stávajících inženýrských sítí tak, aby při provádění stavebních prací nedošlo 

k jejich poškození a aby žádným způsobem neomezil a nezasáhl do výkonu práv správců 

těchto sítí. Pro případ, že na inženýrských sítích dojde při provádění stavebních prací 

ke škodě, stavebník se zavazuje uhradit škodu na inženýrských sítích v plném rozsahu. 

 

(4) Stavebník je povinen do 60 dnů od dokončení předmětné stavby, za které se považuje den, 

kdy budou splněny podmínky stanovené příslušnými právními předpisy pro užívání 

předmětné stavby, doložit vlastníkovi pozemku skutečné digitální zaměření předmětné stavby 

v parametrech odpovídajících potřebám Magistrátu města Přerova, odboru vnitřní správy, 

oddělení informačních a komunikačních služeb na zpracování geodetické části dokumentace 

skutečného provedení stavby v návaznosti na geografický informační systém statutárního 

města Přerova. Vlastník pozemku prohlašuje a stavebník bere na vědomí, že ke dni účinnosti 

smlouvy musí geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby odpovídat zejména 

následujícím požadavkům: 

- souřadnicový systém – J-TSK 

- zaměření výšek v systému – Bpv 

- přesnost zaměření: třída přesnosti 3 

                                  základní měřítko 1:500 

       - digitální forma výsledku – v souboru DGN, DWG, DXF nebo ve formátu SHP. 

 

 

Článek IV. 

Smluvní pokuta 

(1) Stavebník se zavazuje, že pokud nesplní povinnost uvedenou v čl. III. odst. 4 dodatku, 

uhradí vlastníkovi pozemku smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč.  

 

(2) Smluvní pokuta dle odst. 1 tohoto článku smlouvy je splatná do 20 dnů ode dne doručení 

výzvy vlastníka pozemku k úhradě smluvní pokuty stavebníkovi. 
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V. 

Úhrada účelně vynaložených nákladů 

Smluvní strany se dohodly, že stavebník nebude v souvislosti se zřízením předmětné stavby 

na dotčeném pozemku požadovat po vlastníkovi pozemku úhradu účelně vynaložených 

nákladů spojených se zřízením předmětné stavby, tj. náklady stavby, které jsou kryty 

přírůstkem hodnoty dotčeného pozemku, sestávající zejména z nákladů na materiál a pracovní 

úkony. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v souvislosti s realizací předmětné stavby 

na dotčeném pozemku stavebníkem dojde k jinému zhodnocení majetku vlastníka pozemku, 

stavebník převádí takové zhodnocení vlastníkovi pozemku bezúplatně a bez nároku 

na jakoukoliv finanční náhradu ze strany vlastníka pozemku a vlastník pozemku toto 

zhodnocení do svého vlastnictví přijímá. 

 

 

VI. 

Rozvazovací podmínka 

Smluvní strany se dohodly na rozvazovací podmínce, že právo provést předmětnou stavbu 

na dotčeném pozemku zanikne: 

a) uplynutím 3 let ode dne účinnosti smlouvy, pokud v této lhůtě nebudou splněny podmínky 

stanovené příslušnými právními předpisy pro zahájení stavebních prací na realizaci 

předmětné stavby, nebo 

b) doručením písemného prohlášení stavebníka vlastníkovi pozemku, že od realizace 

předmětné stavby upouští. 

 

 

Článek VII. 

Závěrečná ustanovení 

(1) Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních s povahou originálu, z nichž vlastník pozemku 

obdrží dvě vyhotovení a stavebník jedno vyhotovení. 

 

(2) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 

(3) Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že byla uzavřen po vzájemném 

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

 

 

Článek VIII. 
Doložka obce 

Půjčitel osvědčuje, že byla splněna podmínka platnosti tohoto právního jednání spočívající 

ve schválení tohoto právního jednání Zastupitelstvem města Přerova na jeho …. zasedání 

konaném dne … usnesením č. ….   

 

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

 

 

 

 

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

                                  …                                                              Jakub Vymazal 

                                                                                                           předseda 


