
Pořadové číslo:  25/3.6.1. 

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 9.2.2017 

Návrh pro 25. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 20. 2. 2017 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Žádost o uznání vydržení vlastnického práva k části pozemku p.č. 633/41 v k.ú. 

Předmostí a částem pozemků p.č. 526/5 a p.č. 633/41 v k.ú. Předmostí  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje uznat vydržení vlastnického práva*** L*** P*** k části pozemku ve vlastnictví 

města p.č. 633/41 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 398 m2 v k.ú. Předmostí v 

rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 1178/35/2016 ze dne 4.8.2016. 

 

2. schvaluje uznat vydržení vlastnického práva D*** W*** k části pozemku ve vlastnictví 

města p.č. 526/5 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 298 m2 a části pozemku p.č. 

633/41 (ostatní plocha a komunikace) o výměře 31 m2 oba v k.ú. Předmostí v rozsahu 

stanoveném geometrickým plánem č. 1179/39/2016 ze dne 5.8.2016. 

 

3. schvaluje uzavření dohody o narovnání vlastnických hranic pozemků ve formě notářského 

zápisu o vydržení vlastnického práva mezi statutárním městem Přerovem, *** L***P***a 

D*** W*** učiněné dle ust. § 80 notářského řádu a za podmínek souhlasného prohlášení, 

které tvoří přílohu tohoto usnesení. 

 

4. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 

3. návrhu usnesení a 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 na 61. schůzi dne 11.01.2017 podala Zastupitelstvu města Přerova návrh na 

uznání vydržení dle návrhu usnesení.  



 

Komise pro záměry 

Komise pro záměry se na svém 25. jednání dne 14.12.2016 v této věci neusnesla.  

 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina projednala žádost dne 16.09.2016 a upozornila, že plochy, které mají být 

předmětem vydržení i části pozemků žadatelů, budou dotčeny veřejnou prospěšnou stavbou – sjezd 

Dálnice 0136-MÚK.                       

 

Místní výbor Předmostí 

Místní výbor po diskusi nedospěl k jednoznačnému závěru – neusnesl se. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb: 

Vhledem k tomu, že v posuzovaném případě nastaly všechny právní skutečnosti, s nimiž právní 

předpisy spojují vznik vydržení přede dnem 1.1.2014, by měla být na základě usnesení Nejvyššího 

soudu 22 Cdo 933/2016 ze dne 25.05.2016 na tento případ aplikována ustanovení zákona č. 40/1964, 

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, účinného do 31.12.2013 (odkaz na hlavu II. – 

ustanovení přechodná a závěrečná – díl 1 – přechodná ustanovení – oddíl 1 – všeobecná ustanovení - § 

3028 odst. 1 a 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).   

 

Podle § 134 odst. 1 obč. zák. „oprávněný držitel se stává vlastníkem věci, má-li ji nepřetržitě v držbě 

po dobu tří let, jde-li o movitost, a po dobu deseti let, jde-li o nemovitost.“  

 

Podle § 130 odst. 1 obč. zák. „je-li držitel se zřetelem ke všem okolnostem v dobré víře o tom, že mu 

věc nebo právo patří, je držitelem oprávněným. V pochybnostech se má za to, že držba je oprávněná.“  

 

Z výše uvedených zákonných ustanovení vyplývá, že podmínkami, při jejichž splnění držitel nabude 

vlastnické právo k nemovité věci, jsou nepřetržitá držba po dobu deseti let a skutečnost, že tento 

držitel je držitelem oprávněným.  

Držitelem je ten, kdo s věcí nakládá jako s vlastní nebo kdo vykonává právo pro sebe. Je-li držitel se 

zřetelem ke všem okolnostem v dobré víře o tom, že mu věc nebo právo patří, je držitelem 

oprávněným.  

Podle ustálené judikatury k naplnění dobré víry nestačí, když tvrzené „právo“ k nemovitosti bylo 

dlouhodobě vykonáváno, aniž vlastník nemovitosti v jeho výkonu bránil, popřípadě, že bylo 

vykonáváno „od nepaměti“. 

 

Dobrá víra držitele se musí vztahovat i k okolnostem, za nichž vůbec mohlo věcné právo vzniknout, 

tedy i k právnímu důvodu („titulu“), který by mohl mít za následek vznik práva. Tuto podmínku 

vykládá judikatura tak, že posouzení toho, zda držitel je se zřetelem ke všem okolnostem v dobré víře, 

že mu věc nebo právo náleží (§ 130 odst. 1 obč. zák.), nemůže vycházet jen z posouzení subjektivních 

představ držitele. 

Dobrá víra musí být podložena konkrétními okolnostmi, z nichž lze soudit, že toto přesvědčení držitele 

je opodstatněné. Okolnostmi, které mohou svědčit pro závěr o existenci dobré víry, jsou zpravidla 

okolnosti týkající se právního důvodu nabytí práva a svědčící o poctivosti nabytí, tedy tzv. titul 

uchopení se držby. 

Okolnostmi, které mohou svědčit pro závěr o existenci dobré víry, jsou zpravidla okolnosti týkající se 

právního důvodu nabytí práva a svědčící o poctivosti nabytí, tedy tzv. titul uchopení se držby 

(objektivně oprávněný důvod nabytí držby, např. existence smlouvy, která je pro určitou vadu 

neplatná). 

Oprávněná držba se nemusí nutně opírat o existující právní důvod. Postačí, aby tu byl domnělý právní 

důvod (titulus putativus), aby držitel byl se zřetelem ke všem okolnostem v dobré víře, že mu takový 

právní titul svědčí.  



Je třeba vždy brát v úvahu, zda držitel při běžné (normální) opatrnosti, kterou lze s ohledem na 

okolnosti a povahu daného případu po každém požadovat, neměl resp. nemohl mít po celou vydržecí 

dobu důvodné pochybnosti o tom, že mu věc nebo právo patří. Oprávněná držba tak spočívá na 

objektivně omluvitelném důvodu. 

 

V případě soudního řízení povinnost tvrdit a prokázat tyto okolnosti přitom tíží toho, kdo tvrdí, že 

došlo k nabytí vlastnického práva vydržením.  

 

Dotčené části pozemků jsou předmětem výkupů ze strany Ředitelství silnic a dálnic ČR ve vztahu k 

nově budovanému sjezdu dálnice 0136-MÚK. Případný soudní spor ohledně určení vlastnického práva 

k dotčeným pozemkům by výrazně prodloužil výkup těchto pozemků a následnou stavbu. Délku 

soudního řízení není s ohledem na případné využití opravných prostředků možné odhadnout. 

 

Z důvodu nejednotné judikatury v oblasti vydržení Odbor správy majetku a komunálních služeb 

nesouhlasí s tvrzeným vydržením a doporučuje ponechat tuto záležitost k rozhodnutí soudu na základě 

případné žaloby ze strany žadatelů. 

Dále poukazujeme na možnost vzniku precedentu v obdobných případech tvrzeného vydržení z 

důvodu bezesmluvního a ze strany města nevědomého užívání pozemků ve vlastnictví Statutárního 

města Přerova jinými subjekty. 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Dotčené pozemky p.č. 633/41 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o celkové výměře 8265 m2 a p.č. 

526/5 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o celkové výměře 4738 m2 oba v k.ú. Předmostí, obec 

Přerov se nachází v místní části Předmostí. Pozemky prochází komunikace I. třídy ve směru na 

Olomouc. Dotčené části pozemků vydržením se nachází po pravé straně mimo komunikaci ve směru 

na Olomouc. Oba dotčené pozemky jsou ve vlastnictví statutárního města Přerova. Žadatelé jsou 

vlastníky pozemků sousedících s dotčenými pozemky.  

  

*** L*** P***, a D*** W*** požádali město Přerov o udělení souhlasu k uzavření dohody o 

narovnání vlastnických hranic pozemků ve formě notářského zápisu o vydržení vlastnického práva. 

Žadatelé prohlašují, že v lednu tohoto roku se jim dostalo do povědomí, že v rámci přípravy stavby D1 

0136 bude třeba odkoupit od vlastníků pozemků dotčených touto stavbou části pozemků. Při zaměření, 

které provádělo Ředitelství silnic a dálnic ČR, bylo zjištěno, že zaplocené části zahrad žadatelů 

zasahují do pozemků ve vlastnictví města Přerova. Na základě těchto zjištění si nechali žadatelé 

vypracovat geometrické plány reflektující rozsah tohoto zásahu.  

*** L*** P***užívá z pozemku ve vlastnictví města p.č. 633/41 v k.ú. Předmostí část o výměře 398 

m2. D***W***užívá z pozemku ve vlastnictví města p.č. 633/41 v k.ú. Předmostí část o výměře 31 

m2 a z pozemku p.č. 526/5 v k.ú. Předmostí část o výměře 298 m2.  

Dle vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR budou předmětné pozemky dotčeny stavbou dálnice D1.  

Žadatelé uvádějí, že pozemky nabyli jako oplocené drátěným pletivem, které určovalo hranici parcel, a 

v tomto rozsahu se o pozemky v dobré víře nepřetržitě po dobu více jak desíti let starali. Tuto 

skutečnost osvědčují četným prohlášením původních vlastníků o skutečnosti, že plotová hranice 

odpovídá plotové hranici původně převáděných pozemků. Prohlášení bude vyhotoveno ve formě 

notářského zápisu, které bude přílohou případného notářského zápisu mezi žadateli a městem 

Přerovem. Dle jejich přesvědčení došlo k vydržení výše uvedených částí pozemků dle ust. § 1089 

NOZ.  

Na základě výše uvedeného žadatelé navrhli věc vyřešit formou uzavření notářského zápisu o vydržení 

vlastnického práva a zavázali se k úhradě všech nákladů spojených s vydržením a zápisem 

vlastnického práva do katastru nemovitostí. V případě neudělení souhlasu s vydržením vlastnického 



práva budou žadatelé věc řešit soudní cestou. 

  

Důvodem předložení a projednání majetkové dispozice v orgánech města je udělení souhlasu s 

uznáním vydržení vlastnického práva k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Přerov a 

schválení uzavření dohody o narovnání vlastnických hranic pozemků ve formě notářského 

zápisu o vydržení vlastnického práva.  

 

 


