
MMPr-SML/.../2016

DOHODA  O  UZNÁNÍ  VLASTNICKÉHO  PRÁVA
uzavřená ve smyslu ust. § 1903 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Statutární město Přerov
IČ 00301825
se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 
zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem

(dále jen „nabyvatel“)

a

Ing. V. B.
nar. xxx
bytem xxx

Ing. R. V.
nar. xxx
bytem xxx

M. B.
nar. xxx
bytem xxx

jako právní nástupci zůstavitele pana Ing. J. B., nar. xxx, posledně bytem xxx, který zemřel 
dne xxx

(dále jen „převodci“)

uzavírají dnešního dne následující 

dohodu o uznání vlastnického práva:

I.
Úvodní ustanovení

(1) V katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, katastrální 
pracoviště Přerov, na LV č. 820 pro obec Přerov a k.ú. Předmostí, je zapsán pozemek 
p.č. 479/19 (zahrada) o výměře 107 m2 v k.ú. Předmostí s duplicitním zápisem 
vlastnického práva pro následující osoby:

a) statutární město Přerov, IČ 00301825, se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 
750 02 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 (souhlasné prohlášení ze dne 29.3.2013, kterým byl osvědčen 
přechod vlastnického práva k pozemku p.č. 479/19 v k.ú. Předmostí z České republiky 
s právem hospodaření pro Městský národní výbor Přerov na statutární město Přerov, 
je založeno ve sbírce listin katastrálního úřadu pod sp.zn. Z-3366/2013-808),



b) pana Ing. J. B., r.č. xxx, posledně bytem xxx, který zemřel dne xxx 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 dne 4.1.1974 pod číslem registrace RI 25/74 
(smlouva je založena ve sbírce listin katastrálního úřadu pod položkou výkazu změn 40/1989
pro k.ú. Předmostí).

(2) Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že:

a) převodci jsou právními nástupci zůstavitele pana Ing. J. B., nar. xxx, posledně bytem xxx, 
který zemřel dne xxx (usnesení Obvodního soudu pro Prahu 8 č.j. 20 D 4/98-1149 ze dne 
13.11.1998, které nabylo právní moci v části I., II. a III. výroku rozhodnutí dne 20.11.1998 
a v části IV. výroku rozhodnutí dne 15.12.1998 a z něhož výše uvedená skutečnost vyplývá, 
je založeno ve Sbírce listin katastrálního úřadu pod položkou výkazu změn 16/1999 
pro k.ú. Předmostí),

b) pan Ing. J. B., nar. xxx, posledně bytem xxx, který zemřel dne xxx, byl právním nástupcem 
manželů J. a a F. B., kteří byli zapsání v Pozemkové knize – knihovní vložce č. 262 pro k.ú. 
Předmostí jako podíloví spoluvlastníci (každý k id. ½) pozemku p.č. 479/4 (zahrada) 
v k.ú. Předmostí o výměře 2735 m2, a to na základě trhové smlouvy ze dne 15.4.1956 –
č.d. 951/56 ze dne 14.9.1956,

c) manželé J. a F. B. jako prodávající uzavřeli s Čs. státem – Čsl. státními drahami – Střední 
dráhou jako kupujícím dne 15.9.1971 kupní smlouvu č. 671/863-1971, na jejímž základě byla
do vlastnictví Čs. státu – Čsl. státních drah – Střední dráhy převedena část pozemku 
p.č. 479/4 v k.ú. Předmostí o výměře 1007 m2, která byla dodatečně určena geometrickým 
plánem č.j. ČSD: GK 7/75, ZPMZ 13 (díl „a44“, „b46“, „c13“) a geometrickým plánem 
č.j. ČSD: SŽG 18/76, ZPMZ 13 (díl „o“), přičemž manželům J. a F. B. byla ze strany 
Čs. státu – Čsl. státních drah – Střední dráhy uhrazena finanční náhrada pouze za část 
původního pozemku p.č. 479/4 v k.ú. Předmostí o výměře 1001 m2,

d) manželé J. a F. B. jako prodávající a dárci, manželé Ing. J. a Ing. V. B. jako kupující a pan 
Ing. J. B. jako obdarovaný uzavřeli dne 7.1.1974 kupní a darovací smlouvu, která byla 
registrována Státním notářstvím v Přerově dne 4.1.1974 pod číslem registrace RI 25/74, 
na jejímž základě byla do vlastnictví pana Ing. J. B. bezúplatně převedena část pozemku 
p.č. 479/4 (zahrada) o výměře 1728 m2,

e) pozemek p.č. 479/19 (zahrada) o výměře 107 m2 v k.ú. Předmostí odpovídá části pozemku 
p.č. 479/4 v k.ú. Předmostí, označené v geometrickém plánu č.j. ČSD: SŽG 18/76, ZPMZ 13 
jako díl „o“ o výměře 107 m2, která byla převedena z podílového spoluvlastnictví manželů 
J. a F. B. do vlastnictví Čs. státu – Čsl. státních drah – Střední dráhy na základě kupní 
smlouvy č. 671/863-1971 ze dne 15.9.1971.

II.
Předmět dohody

Převodci prohlašují, že uznávají vlastnické právo nabyvatele k pozemku p.č. 479/19
(zahrada) o výměře 107 m2 v k.ú. Předmostí, a že souhlasí s tím, aby na základě této 
dohody byl nabyvatel zapsán v katastru nemovitostí jako výlučný vlastník výše uvedeného 
pozemku.



III.
Finanční náhrada

(1) Smluvní strany se dohodly, že nabyvatel uhradí převodcům finanční náhradu 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 . B. jako prodávajících do vlastnictví 
Čs. státu – Čsl. státních drah – Střední dráhy jako kupujícího na základě kupní smlouvy 
č. 671/863-1971 ze dne 15.9.1971, aniž byla manželům J. a F. B. uhrazena ze strany Čs. státu 
– Čsl. státních drah – Střední dráhy za tuto část pozemku finanční náhrada.

(2) Finanční náhrada byla stanovena dohodou smluvních stran v celkové výši 1.065,- Kč
(slovy: jedentisícšedesátpět korun českých), tj. 177,50 Kč/m2, přičemž smluvní strany 
prohlašují, že výše finanční náhrady byla stanovena na základě znaleckého posudku               
č. 5890-35/2016, který vyhotovil znalec Ing. Přemysl Klas dne 1.5.2016. 

(3) Nabyvatel se zavazuje uhradit převodcům finanční náhradu na účet vedený u České 
spořitelny, a.s., č.ú. 0272476053/0800, do 20 dnů ode dne účinnosti 
smlouvy. Za den zaplacení se považuje den, kdy bude finanční náhrada připsána na účet 
převodců.

(4) V případě prodlení nabyvatele s úhradou finanční náhrady dle odst. 1 tohoto článku 
dohody je nabyvatel povinen uhradit převodcům úroky z prodlení určené předpisy práva 
občanského, přičemž aktuálně je výše těchto úroků z prodlení určena nařízením vlády 
č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním 
pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby 
jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků 
právnických a fyzických osob.

IV.
Náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku

Nabyvatel se zavazuje uhradit náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku                         
č. 5890-35/2016, který vyhotovil znalec Ing. Přemysl Klas dne 1.5.2016, ve výši 3.000,- Kč.

V. 
Vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

(1) Nabyvatel bude zapsán jako výlučný vlastník pozemku p.č. 479/19 v k.ú. Předmostí
na základě rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov, 
o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, a to zpětně k okamžiku podání 
návrhu na vklad.

(2) Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
podá příslušnému katastrálnímu úřadu nabyvatel, a to do 10 dnů ode dne účinnosti dohody.  

(3) Smluvní strany se dohodly, že správní poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického 
práva do katastru nemovitostí uhradí nabyvatel.



VI.
Závěrečná ustanovení

(1) Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi účastníky dohody a účinnosti dnem 
uveřejnění dohody prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv).

(2) Dohoda je sepsána v šesti vyhotoveních, z nichž dvě obdrží nabyvatel, po jednom každý 
z převodců a jeden bude přílohou návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

(3) Účastníci dohody prohlašují, že si dohodu přečetli a že byla uzavřena po vzájemném 
projednání a podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

(4) Účastníci dohody prohlašují, že dohodou jsou úplným a konečným způsobem vypořádána 
veškerá práva i nároky k pozemku p.č. 479/19 v k.ú. Předmostí a zavazují se, že vůči sobě 
nebudou uplatňovat žádné další nároky, ať už soudně nebo mimosoudně. 

(5) Účastníci dohody se dohodli, že nabyvatel uveřejní dohodu prostřednictvím registru smluv 
ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bez zbytečného 
odkladu po podpisu dohody všemi účastníky dohody.

VII.
Doložka obce

Nabyvatel prohlašuje, že byly splněny podmínky tohoto právního jednání jeho schválením
Zastupitelstvem města Přerova na jeho .... zasedání konaném dne ... usnesením č. ....

          V Přerově dne .............................                V Praze dne ......................................

     
              .....…..………………………                          ………………………….....
                        Pavel Košutek                  Ing. V. B.
                   náměstek primátora      

           V Praze dne ..............................                    V Přerově dne ..................................

    
     

              .……………………………..                           .……………………………
                               Ing. R. V.                                                             M. B.


