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Zastupitelstvo města Přerova
Přerov 11.8.2016
Návrh pro 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 22. 8. 2016

Zpravodaj:

Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel:

Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel:

Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru

Název návrhu:
Dohoda o uznání vlastnického práva k pozemku p.č. 479/19 v k.ú. Předmostí
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Přerova po projednání
1.

schvaluje uzavření dohody o uznání vlastnického práva mezi statutárním městem Přerov a
Ing. V*** B***, bytem ***, Ing. R***V***, bytem ***, a M*** B***, bytem ***, kteří jsou
právními nástupci zůstavitele Ing. J*** B***, posledně bytem ***, ve znění dle přílohy č. 1.
Na základě dohody o uznání vlastnického práva Ing. V*** B***, Ing. R*** V*** a M***
B*** uznají vlastnické právo statutárního města Přerova k pozemku p.č. 479/19 (zahrada) o
výměře 107 m2 v k.ú. Předmostí a statutární město Přerov uhradí Ing. V*** B***, Ing. R***
V*** a M*** B*** finanční náhradu ve výši 1.065,- Kč (tj. 177,50 Kč/m2) za část
původního pozemku p.č. 479/4 (zahrada) v k.ú. Předmostí o výměře 6 m2, která byla
převedena z podílového spoluvlastnictví manželů J*** a F*** B***, jejichž právním
nástupcem byl zůstavitel Ing. J*** B***, posledně bytem ***, do vlastnictví Čsl. státu – Čsl.
státních drah – Střední dráhy na základě kupní smlouvy ze dne 15.9.1971, aniž za ni byla
manželům J*** a F*** B*** uhrazena finanční náhrada.
Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 31.10.2016

2.

pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu
1. usnesení včetně jeho podpisu a k podpisu návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na
základě tohoto právního jednání.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:
Rada města Přerova:

Rada města Přerova přijala na své 50. schůzi konané dne 27.7.2016 usnesení č. 1814/50/4/2016,
kterým podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit usnesení v navrženém znění.
Odbor správy majetku a komunálních služeb:
Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit usnesení v navrženém znění, neboť
na základě dohody o uznání vlastnického práva dojde k odstranění duplicitního zápisu vlastnického
práva v katastru nemovitostí k pozemku p.č. 479/19 v k.ú. Předmostí, který je dosud zapsán s
duplicitním zápisem vlastnického práva pro statutární město Přerova a zůstavitele Ing. Jaroslava
Bartoše.
Institut „duplicitního zápisu vlastnictví“ (tj. zápis vlastnického práva k nemovité věci v katastru
nemovitostí pro dva či více subjektů) byl zaveden do právního řádu dnem 1.9.1998 vyhláškou
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 179/1998 Sb., kterou bylo doplněno ust. § 37
vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 190/1996 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, o následující odst. 3:
„Je-li katastrálnímu úřadu postupně doručeno více vykonatelných rozhodnutí a jiných listin, jimiž je
katastrální úřad vázán, z nichž každá svědčí o vlastnictví jiné osoby k téže nemovitosti, vyjádří
katastrální úřad v katastru tuto okolnost duplicitním zápisem vlastnictví. Zároveň o tom vyrozumí
osoby, které jsou podle takto rozporných listin označeny za vlastníky nemovitosti. Obdobně postupuje
katastrální úřad i při zápisu jiných než vlastnických práv k nemovitostem.“
Důvodem zavedení tzv. „duplicitního zápisu vlastnictví“ byla snaha vyřešit problém s provedením
zápisu vlastnického práva v těch případech, kdy různé listiny k téže nemovitosti svědčily různým
vlastníkům, přičemž častou příčinou duplicitního zápisu vlastnictví byla nedůsledná evidence
nemovitostí v dřívější době. Podle platné právní úpravy je možné odstranit duplicitní zápisy vlastnictví
pouze na základě prohlášení duplicitně zapsaných vlastníků o uznání vlastnického práva nebo na
základě rozhodnutí soudu o určení vlastnického práva, které bude vydáno v řízení zahájeném na
základě žaloby podané jedním z duplicitně zapsaných vlastníků nemovité věci.

Důvodová zpráva:
Pozemek p.č. 479/19 (zahrada) o výměře 107 m2 v k.ú Předmostí se nachází v místní části
Přerov II-Předmostí mezi železniční tratí a zahradami, které náleží k rodinným domům na ul. Tyršova.
Pozemek je veden v katastru nemovitostí jako „zahrada“, ve skutečnosti je však využíván v souladu s
platným územním plánem statutárního města Přerova jako nezpevněná místní komunikace.
Pozemek p.č. 479/19 v k.ú. Předmostí je zapsán v katastru nemovitostí na LV č. 820 pro obec Přerov,
k.ú. Předmostí, s duplicitním zápisem vlastnického práva pro tyto osoby:
1. Ing. J*** B***, posledně bytem ***, který zemřel dne *** a který je zapsán jako vlastník pozemku
na základě kupní a darovací smlouvy ze dne 7.1.1974, která byla registrována Státním notářstvím v
Přerově pod RI 25/74,
2. statutární město Přerov, které je zapsáno jako vlastník pozemku na základě ust. § 1 zákona č.
172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění
pozdějších předpisů.
V části C-LV je u pozemku p.č. 479/19 v k.ú. Předmostí zapsáno předkupní právo podle ust. § 101
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, ve prospěch statutárního města Přerova jako oprávněného z předkupního práva, které bylo
do katastru nemovitostí zapsáno v řízení sp.zn. Z-16952/2009-808 na základě opatření obecné povahy

– Územního plánu města Přerova ze dne 4.11.2009.
Za účelem odstranění duplicitního zápisu vlastnictví přezkoumal odbor správy majetku a
komunálních služeb všechny listiny týkající se pozemku p.č. 479/19 v k.ú. Předmostí, které jsou
založeny ve sbírce listin katastrálního úřadu, a zjistil následující skutečnosti:
Pozemek p.č. 479/19 v k.ú. Předmostí vznikl z původního pozemku p.č. 479/4 (zahrada) v k.ú.
Předmostí o výměře 2735 m2, který byl zapsán v Pozemkové knize – knihovní vložce č. 262 pro k.ú.
Předmostí v podílovém spoluvlastnictví manželů J*** B*** a F*** B*** (každý k id. ½) na základě
trhové smlouvy ze dne 15.4.1956 – č.d. 951/56 ze dne 14.9.1956.
Dne 15.9.1971 uzavřeli manželé J*** a F*** B*** jako prodávající a Čsl. stát – Čsl. státní dráhy –
Střední dráha, zastoupené správou dráhy v Olomouci, jako kupující kupní smlouvu čís. 671/863-1971,
na jejímž základě manželé J*** a F*** B*** prodali Čsl. státu – Čsl. státním dráhám – Střední dráze
část pozemku p.č. 479/4 (zahrada) v k.ú. Předmostí o výměře 1007 m2, vyznačenou ve výkupním
elaborátu Státního ústavu dopravního projektování – střediska 03 v Brně, za náhradu stanovenou na
základě znaleckého ocenění ve výši 8.008,- Kč (8,- Kč/m2), jejíž výše však odpovídá převodu
pozemku o výměře 1001 m2.
V souvislosti s kupní smlouvou čís. 671/863-1971 ze dne 15.9.1971 upozorňujeme na následující
skutečnosti:
1. v článcích 1 a 2 kupní smlouvy byl změněn (přepsán) údaj o výměře převáděné části pozemku p.č.
479/4 v k.ú. Předmostí z původních 1001 m2 na 1007 m2 (pozn. rozdíl výměr činí 6 m2), zatímco v
článku 2 kupní smlouvy zůstal nezměněn údaj o výši náhrady 8.008,- Kč (8,- Kč/m2), která odpovídá
převodu pozemku o výměře 1001 m2 – s ohledem na výše uvedené skutečnosti se odbor správy
majetku a komunálních služeb kloní k závěru, že převáděná část pozemku p.č. 479/4 v k.ú. Předmostí
měla mít původně výměru 1001 m2, přičemž pochybením zhotovitele listiny nedošlo při následné
změně výměry převáděné části pozemku na 1007 m2 ke změně výše náhrady za převod pozemku,
2. v článku 6 kupní smlouvy bylo dohodnuto, že po dokončení stavby bude provedeno zaměření
plochy zabrané z pozemku p.č. 479/4 v k.ú. Předmostí, které bude podkladem pro vyhotovení
geometrického plánu a po vyhotovení geometrického plánu bude tato kupní smlouva nahrazena
definitivní kupní smlouvou, v níž budou případné rozdíly ve výměře finančně vyrovnány, přičemž na
podkladě sjednané definitivní kupní smlouvy bude upravena evidence nemovitostí, vedená Střediskem
geodezie v Přerově,
3. výkupní elaborát Státního ústavu dopravního projektování – střediska 03 v Brně, na který se v kupní
smlouvě odkazuje, není součástí kupní smlouvy a podle sdělení Katastrálního úřadu pro Olomoucký
kraj, katastrální pracoviště Přerov, ze dne 2.9.2015 nebyl ani dohledán ve sbírce listin katastrálního
úřadu,
4. ze sdělení Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov, ze dne 2.9.2015
vyplývá, že podle kupní smlouvy čís. 15-671/76-2414 ze dne 1.10.1976 a přípisu Československé
státní dráhy č. 17-671/83-258 ze dne 24.1.1983, byla oddělovaná část pozemku p.č. 479/4 v k.ú.
Předmostí určena dodatečně geometrickým plánem č. GK 7/75, ZPMZ 13 (díly „a44“, „b56“, „c13“) a
geometrickým plánem č. SŽG 18/76 ZPMZ 13 (díl „o“) o celkové výměře 1007 m2,
5. vlastnické právo k předmětu převodu přešlo na kupujícího již samotným uzavřením kupní smlouvy
(tj. podpisem smlouvy oběma smluvními stranami), neboť k platnosti smlouvy nebylo třeba registrace
smlouvy státním notářstvím ani souhlasu okresního národního výboru,
6. na základě kupní smlouvy provedlo Středisko geodezie v Přerově změny v evidenci nemovitostí až
po vyhotovení geometrických plánů č. GK 7/75 a č. SŽG 18/76 (viz níže), na jejichž základě byly
zaměřeny převáděné části pozemku p.č. 479/4 v k.ú. Předmostí o celkové výměře 1007 m2.

Přestože se smluvní strany v kupní smlouvě čís. 671/863-1971 ze dne 15.9.1971 zavázaly uzavřít
definitivní kupní smlouvu, na jejímž podkladě měla být následně upravena evidence nemovitostí, s
ohledem na znění smlouvy (tj. označení smluvních stran, předmětu smlouvy, ustanovení o přechodu
vlastnictví) se odbor správy majetku a komunálních služeb kloní k závěru, že toto kupní smlouva je
smlouvou, na jejímž základě Čst. stát nabyl vlastnické právo k předmětu převodu.
V této souvislosti uvádíme, že ve sbírce listin katastrálního úřadu je založena rovněž kupní smlouva č.
15-671/76-2414 mezi manžely J*** a F*** B*** jako prodávajícími a Čsl. státem – Čsl. státními
dráhami – Střední dráhou jako kupujícím, na jejímž základě měli prodávající prodat kupujícímu části
pozemku p.č. 479/4 v k.ú. Předmostí o celkové výměře 900 m2, které byly označeny v
geometrickém plánu č. GK 7/75 ze dne 13.7.1976 jako díl „a 44“ o výměře 165 m2, díl „b 46“ o
výměře 553 m2 a díl „c 13“ o výměře 182 m2, za náhradu ve výši 7.200,- Kč (tj. 8,- Kč/m2) s tím,
že náhrada za vykupované pozemkové díly (tj. kupní cena) již byla plně uhrazena náhradou
vyplacenou podle předběžné smlouvy (pozn. předběžnou smlouvou byla zřejmě míněna kupní
smlouva čís. 671/863-1971 ze dne 15.9.1971).
V souvislosti s kupní smlouvou čís. 15-671/76-2414 ze dne 1.10.1976 upozorňujeme na následující
skutečnosti:
1. vzhledem k tomu, že na kupní smlouvě je pouze podpis J*** B*** s datem jeho podpisu 1.10.1976,
nelze mít za prokázané, že kupní smlouva byla mezi smluvními stranami skutečně uzavřena a při
posuzování celé věci je tak třeba vycházet pouze z kupní smlouvy čís. 671/863-1971 ze dne 15.9.1971,
2. vlastnické právo k převáděným částem pozemku p.č. 479/4 v k.ú. Předmostí mělo přejít na
kupujícího již samotným uzavřením kupní smlouvy (tj. podpisem smlouvy oběma smluvními
stranami), neboť k platnosti smlouvy nebylo třeba registrace smlouvy státním notářstvím ani souhlasu
okresního národního výboru,
3. kupní smlouva sice neobsahuje ujednání, že nahrazuje kupní smlouvou čís. 671/863-1971 ze dne
15.9.1971, ale vzhledem k tomu, že je v ní uvedeno, že náhrada za vykupované pozemkové díly (tj.
kupní cena) byla plně uhrazena náhradou vyplacenou podle předběžné smlouvy (pozn. předběžnou
smlouvou byla zřejmě míněna kupní smlouva čís. 671/863-1971 ze dne 15.9.1971), odbor správy
majetku a komunálních služeb se kloní k závěru, že kupní smlouva měla částečně nahradit kupní
smlouvu čís. 671/863-1971 ze dne 15.9.1971 ohledně převodu části pozemku p.č. 479/4 v k.ú.
Předmostí o výměře 900 m2, zaměřené geometrickým plánem č. GK 7/75 ze dne 13.7.1976.
Podle geometrického plánu č. GK 7/75 ze dne 13.7.1976, který byl vyhotoven na zaměření stavby
druhé koleje Dluhonické spojky, byly z pozemku p.č. 479/4 (zahrada) v k.ú. Předmostí o výměře 2735
m2 odděleny níže uvedené části pozemku o celkové výměře 900 m2 s tím, že pozemek p.č. 479/4 v
k.ú. Předmostí měl mít po oddělení níže uvedených částí pozemku výměru 1835 m2:
- díl „a 44“ o výměře 165 m2 (druh pozemku vodoteč), který byl sloučen do pozemku p.č. 481 v k.ú.
Předmostí, jehož vlastníkem měl být podle údajů v geometrickém plánu Čsl. stát - Městský národní
výbor v Přerově,
- díl „b 46“ o výměře 553 m2 (druh pozemku dráha), který byl sloučen do pozemku p.č. 502 v k.ú.
Předmostí, jehož vlastníkem měl být podle údajů v geometrickém plánu Čsl. stát – Čsl. státní dráhy –
Střední dráha,
- díl „c 13“ o výměře 182 m2 (druh pozemku orná půda), který byl sloučen do pozemku p.č. 480 v k.ú.
Předmostí, jehož vlastníkem mělo být podle údajů v geometrickém plánu JZD Předmostí.
Pro úplnost dodáváme, že na základě přezkoumání geometrického plánu č. GK 7/75 ze dne 13.7.1976
se odbor správy majetku a komunálních služeb kloní k závěru, že předmětem kupní smlouvy č. 15-

671/76-2414 ze dne 1.10.1976 neměla být část pozemku p.č. 479/4 (zahrada) v k.ú. Předmostí, které v
současnosti odpovídá pozemek p.č. 479/19 (zahrada) o výměře 107 m2 v k.ú. Předmostí.
Podle geometrického plánu č. SŽG 18/76, který byl vyhotoven na oddělení souběžné cesty s
pozemkem ČSD, byla z pozemku p.č. 479/4 (zahrada) v k.ú. Předmostí o výměře 1835 m2 (tj. z
pozemku p.č. 479/4 v k.ú. Předmostí po oddělení částí o výměře 900 m2 dle geometrického plánu č.
GK 7/75 ze dne 13.7.1976) oddělena níže uvedená část pozemku o výměře 107 m2 s tím, že pozemek
p.č. 479/4 v k.ú. Předmostí měl mít po oddělení níže uvedené části pozemku výměru 1728 m2:
- díl „o“ o výměře 107 m2 (druh pozemku cesta), který byl sloučen spolu s dalšími pozemky do nově
vzniklého pozemku p.č. 479/10 v k.ú. Předmostí o výměře 2020 m2, jehož vlastníkem měl být podle
údajů v geometrickém plánu Čsl. stát - Městský národní výbor v Přerově.
Dne 16.9.1982 uzavřely Čsl. státní dráhy – Střední dráha jako předávající organizace a Městský
národní výbor v Přerově jako přejímající organizace hospodářskou smlouvu č. 17-671/82-1650 Fin HS
18-1982, na jejímž základě Čsl. státní dráhy – Střední dráha převedly Městskému národnímu výboru v
Přerově ke dni 1.9.1982 správu pozemku ve vlastnictví Čsl. státu - pozemku p.č. 479/10 (ostatní
plocha) o výměře 2020 m2 v k.ú. Předmostí, vyznačeného blíže v geometrickém plánu č. SŽG 18/76.
Pro úplnost uvádíme, že na pozemku p.č. 479/10 v k.ú. Předmostí se nacházela souběžná cesta
vybudovaná v souvislosti se stavbou 2. koleje Dluhonické spojky, která nahradila dřívější cestu ve
správě Městského národního výboru v Přerově.
Porovnáním geometrického plánu č. SŽG 18/76 se stávající mapou katastru nemovitostí bylo zjištěno,
že tehdejšímu pozemku p.č. 479/10 v k.ú Předmostí v současné době odpovídají pozemky p.č. 479/10,
p.č. 479/19 a p.č. 479/23 v k.ú Předmostí. Zatímco pozemky p.č. 479/10 a p.č. 479/23 v k.ú. Předmostí
jsou v současné době zapsány v katastru nemovitostí ve výlučném vlastnictví statutárního města
Přerova na základě ust. § 1 zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České
republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů, pozemek p.č. 479/19 v k.ú. Předmostí je
zapsán v katastru nemovitostí s duplicitním zápisem vlastnického práva pro Ing. J*** B*** a
statutární město Přerov (viz výše).
Před provedením zápisu vlastnického práva statutárního města Přerova k pozemku p.č. 479/19
(zahrada) o výměře 107 m2 v k.ú. Předmostí na základě ust. § 1 zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu
některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů, byl výše
uvedený pozemek zapsán ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Městský národní
výbor Přerov.
Dále bylo zjištěno, že dne 7.1.1974 uzavřeli manželé J*** a F*** B*** jako prodávající a dárci,
manželé Ing. J*** a Ing. V***B*** jako kupující a Ing. J*** B*** současně jako obdarovaný kupní a
darovací smlouvu, která byla registrována Státním notářstvím v Přerově pod RI 25/74, na jejímž
základě manželé J*** a F*** B*** mj. darovali Ing. J*** B*** pozemek p.č. 479/4 (zahrada) v k.ú.
Předmostí s vodovodní přípojkou a trvalými a jinými porosty. V čl. „Za první“ smlouvy bylo uvedeno,
že pozemek p.č. 479/4 v k.ú. Předmostí měl původně výměru 2735 m2, přičemž po odprodeji 1001 m2
dle kupní smlouvy ze dne 15.9.1971 má výměru 1734 m2.
Vzhledem k tomu, že na základě kupní smlouvy čís. 671/863-1971 ze dne 15.9.1971 bylo v evidenci
nemovitostí, vedené Střediskem geodezie v Přerově, zapsáno vlastnické práva Čsl. státu k části
pozemku p.č. 479/4 o výměře 1007 m2, nenabyl pan Ing. J*** B*** na základě kupní a darovací
smlouvy ze dne 7.1.1974 vlastnické právo k pozemku p.č. 479/4 (zahrada) v k.ú. Předmostí o
deklarované výměře 1734 m2, ale o výměře 1728 m2 (pozn. rozdíl ve výměře činí 6 m2).
Na základě usnesení č.j. 20 D 4/98-119 ze dne 13.11.1998, které vydal Obvodní soud pro Prahu 8 v
dědické věci po zůstaviteli Ing. J*** B*** a které nabylo právní moci dne 20.11.1998, nabyla Ing.

V*** B*** po zůstaviteli Ing. J*** B*** pozemky p.č. St. 635 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře
26 m2, p.č. 479/4 (zahrada) o výměře 1653 m2 a pozemek ve zjednodušené evidenci – parcely původ
Pozemkový katastr (PK) p.č. 479/4 o výměře 49 m2 v k.ú. Předmostí (tj. pozemky o celkové výměře
1728 m2).
Pro úplnost upozorňujeme na to, že vyhlášením platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú.
Předmostí dne 20.12.2010 došlo ke změně výměry pozemku p.č. St. 635 (zastavěná plocha a nádvoří)
v k.ú. Předmostí z 26 m2 na 25 m2 a dále na to, že na základě neměřického záznamu č. 1024/2010808 došlo k doplnění souboru geodetických informací katastru nemovitostí o pozemek ve
zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) p.č. 479/4 o výměře 49 m2 v k.ú.
Předmostí tak, že místo něho byl do katastru nemovitostí zapsán pozemek p.č. 590/6 (ostatní plocha –
ostatní komunikace) o výměře 48 m2 v k.ú. Předmostí.
Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že původnímu pozemku p.č. 479/4 (zahrada)
o výměře 1728 m2 v k.ú. Předmostí, který byl zapsán v katastru nemovitostí ve vlastnictví Ing. J***
B***, v současné době odpovídají pozemky p.č. 479/4 (zahrada) o výměře 1653 m2, p.č. St. 635
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 25 m2 a p.č. 590/6 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o
výměře 48 m2 v k.ú. Předmostí, které jsou zapsány v katastru nemovitostí ve vlastnictví Ing. V***
B***é.
Z výše uvedeného vyplývá, že pokud Ing. J*** B*** nabyl na základě kupní a darovací smlouvy
ze dne 7.1.1974 pozemek p.č. 479/4 (zahrada) o výměře 1728 m2 v k.ú. Předmostí a Ing. V***
B*** nabyla v rámci dědictví po zůstaviteli Ing. J*** B*** pozemky p.č. St. 635 (zastavěná
plocha a nádvoří) o výměře 26 m2, p.č. 479/4 (zahrada) o výměře 1653 m2 a pozemek ve
zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) p.č. 479/4 o výměře 49 m2 v
k.ú. Předmostí, které odpovídaly původnímu pozemku p.č. 479/4 (zahrada) o výměře 1728 m2 v
k.ú. Předmostí, nemohl Ing. J***B*** nabýt na základě kupní a darovací smlouvy ze dne
7.1.1974 rovněž vlastnické právo k pozemku p.č. 479/19 (zahrada) o výměře 107 m2 v k.ú
Předmostí a vlastníkem tohoto pozemku je tak statutární město Přerov.
Vzhledem k tomu, že „duplicitní zápis vlastnictví“ lze v katastru nemovitostí odstranit pouze na
základě prohlášení duplicitně zapsaných vlastníků o uznání vlastnického práva nebo na základě
rozhodnutí soudu vydaného v řízení zahájeném na základě žaloby duplicitně zapsaného vlastníka o
určení vlastnického práva, požádal odbor správy majetku a komunálních služeb sdělením ze dne
22.3.2016 Ing. V*** B***, bytem ***, Ing. R*** V***, bytem ***, a M*** B***, bytem ***, kteří
jsou dědici zůstavitele Ing. J*** B***, o zaslání sdělení, zda jsou ochotni sepsat se statutárním
městem Přerov prohlášení, ve kterém uznají vlastnické právo statutárního města Přerova k pozemku
p.č. 479/19 v k.ú Předmostí.
Vzhledem k tomu, že při prošetření celé věci bylo zjištěno, že část původního pozemku p.č. 479/4
(zahrada) v k.ú Předmostí o výměře 6 m2 byla zřejmě převedena z podílového spoluvlastnictví
manželů J*** a F*** B***h do vlastnictví Čsl. státu bez poskytnutí finanční náhrady manželům
J*** a F*** B***, bylo dědicům zůstavitele Ing. J*** B***, který byl právním nástupcem
manželů J*** a F*** B***, navrženo, že součástí prohlášení o uznání vlastnického práva
statutárního města Přerova k pozemku p.č. 479/19 v k.ú Předmostí bude závazek statutárního
města Přerova jako stávajícího vlastníka výše uvedené části pozemku uhradit dědicům
zůstavitele Ing. J*** B*** finanční náhradu za část původního pozemku p.č. 479/4 (zahrada) v
k.ú. Předmostí o výměře 6 m2, jejíž výše by byla stanovena znaleckým posudkem.
Poté, co dědici zůstavitele Ing. J*** B*** vyslovili s navrhovaným řešením dne 19.4.2016 svůj
souhlas, objednal odbor správy majetku a komunálních služeb u znalce Ing. Přemysla Klase
vyhotovení znaleckého posudku, který je podkladem pro stanovení výše finanční náhrady za část
původního pozemku p.č. 479/4 (zahrada) v k.ú. Předmostí o výměře 6 m2, která byla zřejmě

převedena z podílového spoluvlastnictví manželů J*** a F*** B*** do vlastnictví Čsl. státu bez
poskytnutí finanční náhrady.
Znaleckým posudkem č. 5890-35/2016, který vyhotovil znalec Ing. Přemysl Klas dne 1.5.2016, byla
stanovena cena pozemku p.č. 479/19 (zahrada) o výměře 107 m2 v k.ú Předmostí v místě a čase
obvyklá na 19.000,- Kč a cena v místě a čase obvyklá za 1 m2 pozemku p.č. 479/19 v k.ú.
Předmostí na 177,57 Kč.
Finanční náhrada za část původního pozemku p.č. 479/4 (zahrada) v k.ú. Předmostí o výměře 6 m2,
která byla převedena z podílového spoluvlastnictví manželů J*** a F*** B*** jako prodávajících do
vlastnictví Čsl. státu – Čsl. státních drah – Střední dráhy jako kupujícího na základě kupní smlouvy ze
dne 15.9.1971, aniž za ní byla manželům J*** a F*** B*** uhrazena finanční náhrada, činí 1.065,Kč (tj. 177,50 Kč/m2).
Předmětem předlohy je schválení dohody o uznání vlastnického práva k pozemku p.č. 479/19 v
k.ú. Předmostí mezi statutárním městem Přerov jako nabyvatelem a Ing. V*** B***, Ing. R***
V*** a M*** B***, kteří jsou právními nástupci zůstavitele Ing. J*** B***, jako převodci, na
jejímž základě převodci uznají vlastnické právo statutárního města Přerova k výše uvedenému
pozemku, který je dosud zapsán v katastru nemovitostí s duplicitním zápisem vlastnického
práva pro statutární město Přerov a zůstavitele Ing. J*** B***še. Na základě dohody o uznání
vlastnického práva bude odstraněn duplicitní zápis vlastnického práva v katastru nemovitostí a
jako výlučný vlastník pozemku p.č. 479/19 v k.ú. Předmostí bude zapsáno statutární město
Přerov.

