
Smlouva o zániku předkupního práva 
uzavřená mezi

Městem Pelhřimov, IČ 00248801, se sídlem Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov,  zast. 
starostou Ing. Františkem Kučerou a místostarostou Ladislavem Medem, jako oprávněným 
z předkupního práva na straně jedné,

a

Janem Kuchařem, 24.7.1979, bytem Dolnokubínská 1457, 393 01 Pelhřimov, jako povinným 
z předkupního práva na straně druhé. 

I.

Dne 19. prosince 2013 uzavřelo Město Pelhřimov s Janem Kuchařem Smlouvu kupní,            
o zřízení věcného předkupního práva, na základě které Jan Kuchař získal vlastnické právo 
k pozemku p.č. 2983/199 v obci a k.ú. Pelhřimov. Právní účinky této smlouvy, vedené 
u  Katastrálního úřadu pro  Vysočinu, Katastrálního pracoviště Pelhřimov, pod č.j.                
V-4814/2013-304, vznikly ke dni 23. prosince 2013. Zároveň na  základě ustanovení článku       
V. této smlouvy bylo zřízeno předkupní právo k pozemku p.č. 2983/199 ve prospěch Města 
Pelhřimov jako právo věcné a vloženo do katastru nemovitostí. 

II.

Vzhledem k tomu, že byly splněny podmínky uvedené v článku V. výše zmíněné Smlouvy 
kupní, o zřízení věcného předkupního práva, ze  dne 19. prosince 2013, dohodly se obě 
smluvní strany na zániku předkupního práva v celém rozsahu u pozemku p.č. 2983/199 
uvedeného v článku I. této smlouvy. Uzavření smlouvy o zániku předkupního práva bylo 
schváleno Zastupitelstvem města Pelhřimova na jeho 24. zasedání dne 20. června 2018. 
Smluvní strany stvrzují, že plnění z této smlouvy je plněním ve vztahu k veřejnoprávní 
korporaci a veřejným prostředkům, a tudíž že skutečnosti a údaje uvedené ve smlouvě nejsou 
obchodním tajemstvím.

 
III.

K zániku předkupního práva dojde dnem vkladu do katastru nemovitostí u  Katastrálního 
úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Pelhřimov.

IV.

Tato smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží Město Pelhřimov a 
1 vyhotovení obdrží Jan Kuchař. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv, to je dne …………… Smluvní strany podpisem této 
smlouvy dávají souhlas ke zveřejnění osobních údajů ve smlouvě obsažených pro účely 
uveřejnění smlouvy a metadat smlouvy v registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 



Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru 
smluv (zákon o registru smluv). 

V Pelhřimově dne  ……………………                             V Pelhřimově dne ………………..        

Oprávněný z předkupního práva:           Povinný z předkupního práva:

..…………………………..                                                ..…………………………..
    Ing. František Kučera                                                                  Jan Kuchař                                                                     
               starosta              

..…………………………..                                                     
          Ladislav Med                                                                             
          místostarosta


