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III. 

 

Kupní cenu celkem ve výši 116.200,- Kč uhradí kupující do 30 dnů od uzavření této smlouvy 

na účet prodávajícího č. ú. 9021-1801731369/0800 u České spořitelny, a. s. pobočky 
Olomouc, variabilní symbol 4120200478. 

 
Prodávající si vyhrazuje podle ustanovení § 2001 občanského zákoníku, v případě 
nezaplacení byť jen části ujednané kupní ceny ze strany kupujících řádně a včas, právo od této 

smlouvy jednostranně odstoupit. Písemným odstoupením prodávajícího se závazek vzniklý z 
této smlouvy zrušuje od počátku. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastanou doručením 

oznámení o odstoupení kupujícím. Pokud je odstoupení od smlouvy doručováno 
prostřednictvím veřejné datové sítě do datové  schránky, řídí se doručování příslušnými 
ustanoveními zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované ko nverzi 

dokumentů, v platném znění. Pokud je odstoupení od smlouvy doručováno prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb, pak v  případě jakýchkoli pochybností ohledně doby dojití 

se má za to, že došlo třetí pracovní den po odeslání v souladu s ustanovením § 573 
občanského zákoníku.  
 

 
IV. 

 
Kupující prohlašují, že si předmět koupě prohlédli, jeho stav je jim znám a jsou seznámeni se 
všemi jeho součástmi a příslušenstvím.  

 
Kupující berou na vědomí, že na předmětu koupě se nachází účelová komunikace sloužící 

jako přístupová cesta k navazujícím nemovitým věcem.  
 
Kupující berou na vědomí, že na předmětu koupě vázne věcné břemeno umístění, vedení, 

provozování, údržby a opravy zařízení veřejného osvětlení ve prospěch společnosti Technické 
služby města Olomouce, a. s.  

 
Kupující prohlašují, že před podpisem této smlouvy byla kupujícím ze strany prodávajícího 
předána kopie smlouvy o zřízení výše uvedeného věcného břemene a kupujícím je tedy znám 

konkrétní obsah tohoto právního jednání a práva a povinnosti z něho vyplývající na sebe 
nabytím vlastnického práva k předmětu koupě přebírají. 

 
Smluvní strany si ujednaly, že kupující předmět koupě přebírají k okamžiku, kdy návrh na 
zápis vlastnického práva došel příslušnému katastrálnímu úřadu.   

 
 

V. 

 

Kupující vlastnické právo k předmětu koupě nabývají podle ustanovení § 1105 občanského 

zákoníku zápisem do veřejného seznamu. Právní účinky zápisu nastávají k okamžiku, kdy 
návrh na zápis došel příslušnému katastrálnímu úřadu.   

 
Návrh na zahájení vkladového řízení podá statutární město Olomouc příslušnému 
katastrálnímu úřadu  bezodkladně po zaplacení kupní ceny kupujícími dle čl. III. této 

smlouvy. 
 

Poplatníkem daně z nabytí nemovité věci je prodávající, kupující se zavazují zaplatit správní 
poplatek za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí.  




