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Statutární město Přerov  
IČ 00301825 

DIČ CZ00301825 

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

zastoupené náměstkem primátora Ing. Miloslavem Dohnalem 

(dále jako „budoucí prodávající“) 

 

a 

 

J  N  , nar. 

 J  N , nar.  

oba bytem 

(dále jako „budoucí kupující“) 

 

(dále rovněž jako „smluvní strany“) 

 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

 

Dodatek č. 1  

ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní 
 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

(1) Dne 3.3.2022 uzavřely smluvní strany smlouvu o smlouvě budoucí kupní 

č. SML/0443/2022, jejímž předmětem je závazek smluvních stran uzavřít v budoucnu kupní 

smlouvu, na jejímž základě budoucí prodávající úplatně převede na budoucí kupující 

vlastnické právo k části pozemku p.č. 4929/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 

cca 3 m2 v k.ú. Přerov, na které bude postavena stavby, jejímiž investory jsou budoucí 

kupující, v jejímž rámci budou provedeny stavební úpravy budovy – objektu k bydlení 

č.p. 1901 (Jateční 11), příslušného k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku 

p.č. 192 v k.ú. Přerov, spočívající ve zrušení jednoho ze dvou stávajících vstupních schodišť 

do budovy z ul. Jateční a rozšíření druhého stávajícího vstupního schodiště do budovy 

z ul. Jateční podél této budovy (dále jako „smlouva o smlouvě budoucí kupní“). 

 

(2) Budoucí kupující prohlašují a budoucí prodávající bere na vědomí, že v průběhu realizace 

stavby, která je uvedena v odst. 1 tohoto článku stavby, bylo budoucími kupujícími 

jako investory stavby rozhodnuto o změně stavby před dokončením spočívající v tom, 

že jedno ze dvou stávajících vstupních schodišť do budovy z ul. Jateční nebude zrušeno, 

ale pouze stavebně upraveno. 

  

(3) Budoucí kupující prohlašují a budoucí prodávající bere na vědomí, že geometrickým 

plánem č. 7577-152/2022 ze dne 15.12.2022 bylo na části pozemku p.č.  4929/1 (ostatní 

plocha – ostatní komunikace) v k.ú. Přerov, která je označena jako díl „a“ o výměře 1 m2, 

zaměřeno stávající vstupní schodiště do budovy z ul. Jateční, které nebylo zrušeno, ale pouze 

stavebně upraveno a na části pozemku p.č.  4929/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) 

v k.ú. Přerov, která je označena jako díl „b“ o výměře 2 m2, bylo zaměřeno druhé stávající 

schodiště do budovy z ul. Jateční podél této budovy, které bylo rozšířeno.  
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(4) Budoucí kupující prohlašují a budoucí prodávající bere na vědomí, že po uzavření 

smlouvy o smlouvě budoucí kupní došlo v katastru nemovitostí k zápisu změny jiných údajů 

katastru nemovitostí spočívající v zápisu změny způsobu využití budovy, která je 

ve výlučném vlastnictví budoucích kupujících - č.p. 1901 (Jateční 11), příslušné k části obce 

Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 192 v k.ú. Přerov, z „objekt k bydlení“ 

na „rodinný dům“.  

 

 

Článek II. 

Změny smlouvy o smlouvě budoucí kupní 

(1) Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o smlouvě budoucí kupní: 

 

a) čl. I. odst. 3 smlouvy o smlouvě budoucí kupní se nahrazuje textem: 

„Budoucí kupující prohlašují, že jsou investory stavby, v jejímž rámci budou 

provedeny stavební úpravy stavby – rodinného domu č.p. 1901 (Jateční 11), 

příslušného k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 192 

v k.ú. Přerov, spočívající ve stavební úpravě jednoho ze dvou stávajících vstupních 

schodišť do budovy z ul. Jateční a rozšíření druhého stávajícího vstupního schodiště 

do budovy z ul. Jateční podél této budovy (dále jako „předmětná stavba“). Předmětná 

stavba bude provedena na částech pozemku p.č. 4929/1 (ostatní plocha – ostatní 

komunikace) v k.ú. Přerov, které jsou označeny v geometrickém plánu č. 7577-

152/2022 ze dne 15.12.2022 jako díl „a“ o výměře 1 m2 a díl „b“ o výměře 2 m2. 

Kopie geometrického plánu č. 7577-152/2022 ze dne 15.12.2022 je přílohou č. 1 

smlouvy.“ 

 

b) čl. II. smlouvy se nahrazuje textem: 

„Předmětem smlouvy je závazek smluvních stran uzavřít v budoucnu kupní smlouvu, 

na jejímž základě budoucí prodávající úplatně převede na budoucí kupující vlastnické 

právo k částem pozemku p.č. 4929/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) 

v k.ú. Přerov, které jsou označeny v geometrickém plánu č. 7577-152/2022 

ze dne 15.12.2022 jako díl „a“ o výměře 1 m2 a díl „b“ o výměře 2 m2, na kterých 

bude postavena předmětná stavba (dále jako „předmět převodu“), to vše způsobem 

a za podmínek sjednaných dále v této smlouvě.“ 

 

c) kopie geometrického plánu č. 7577-152/2022 ze dne 15.12.2022, která je přílohou 

tohoto dodatku, nahrazuje původní přílohu č. 1 smlouvy o smlouvě budoucí kupní 

(výkres půdorysu 1.NP budovy č.p. 1901 (Jateční 11), příslušné k části obce Přerov I-

Město, která je součástí pozemku p.č. 192 v k.ú. Přerov). 

 

(2) Ostatní ustanovení smlouvy o smlouvě budoucí kupní, tímto dodatkem nedotčená, 

se nemění. 

 

 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

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

budoucí prodávající a dva budoucí kupující.  
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(2) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 

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

projednání oběma smluvními stranami a podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují 

svými podpisy. 

 

 

Článek IV. 
Doložka obce 

Budoucí prodávající osvědčuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního jednání 

spočívající ve zveřejnění záměru úplatného převodu části pozemku p.č. 4929/1 (ostatní plocha 

– ostatní komunikace) v k.ú. Přerov, která je označena jako díl „a“ o výměře 1 m2, 

jeho zveřejněním na úřední desce obce ve dnech … – … a následném schválení tohoto 

právního jednání Zastupitelstvem města Přerova na jeho 3. zasedání konaném dne 27.2.2022 

usnesením č. ….  

 

 

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

              

 

 

 

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

                         Ing. Miloslav Dohnal                                     J N , 

                          náměstek primátora  

 

 

 

                                                                                       …………………………………… 

  J  N                                             

 


