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          NZ     /2017

    N           / 2017 

 

       opis     

              stejnopis   

               

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS 

 

 

sepsaný Mgr. Jarmilou Zitkovou, notářem v Přerově, se  sídlem Přerov, Palackého 21,-------- 

v kanceláři v Přerově,    dne ?????? roku dvoutisícího sedmnáctého (????.2017).  -------- 

 

Na požádání  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Statutárního města Přerov, IČ 00301825, se sídlem Bratrská 709/34, Přerov, PSČ 750 --

11,   zastoupené náměstkem primátora panem Pavlem Košutkem, nar. 20.10.1954, 

bydlištěm Přerov II - Předmostí, Hranická 35/9, 751 24, který prohlašuje, že on osobně, 

jakož i shora uvedené Statutární město jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu 

právního jednání, o kterém je notářský zápis. Zástupce shora  uvedeného Statutárního 

Města Přerova, pan Pavel Košutek, jehož totožnost byla prokázána úředním průkazem, 

pověřen na základě usnesení zastupitelstva Statutárního města Přerov ze dne  20.2.2017,  

prohlašuje, že Statutární město, právně existuje. --------------------------------------------------- 

    slečny ----         

, zastoupené na základě generální plné mocí ze dne 26.5.2016,  paní ---

 ------------

------------- 

Generální plná mocí je přílohou číslo jedna tohoto notářského zápisu.-------------------------  

 

 pana 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

kteří jsou plně svéprávní a způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání,  o 

němž je tento notářský zápis sepsán a  prokázali notáři svoji totožnost platnými  úředními -----

průkazy------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

podávám toto  :  ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

OSVĚDČENÍ : 

o prohlášení právně významných skutečností 

dle § 80 notářského řádu 
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Z a   p r v é : ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Účastník, slečna  do tohoto notářského zápisu prohlásila, že se stala 

vlastníkem nemovitostí, zapsaných na listu vlastnickém č.337 pro katastrální území Předmostí 

a obec Přerov na základě darovací smlouvy ze dne 15.12.2003 s právními účinky vkladu ke 

dni    15.12.2003.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dále prohlásila, že tyto nemovitosti získala darem od své matky  která 

tyto nemovitosti získala jako kupující na základě kupní smlouvy ze dne  10.5.1991, 

registrované Státním notářstvím v Přerově dne  14.5.1991, pod reg. značkou RI 909/91, kdy 

spoluprodávajícími  byli :---------------------------------------------------------------------------------- 

 

a)manželé  paní 

terý zemřel dne      a do 

jeho dědických práv na základě dědického rozhodnutí 22 D  1313/2003 ze dne 12.2.2004, 

které nabylo právní moci dne 9.3.2004, které nahrazuje osvědčení Okresního soudu v Přerově,  

nastoupili jeho právní nástupci a to pozůstalá manželka paní a dva jeho 

potomci, jeho syn 

b)paní 

c)pan 

01-----  

 

B.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Účastník, pan  do tohoto notářského zápisu prohlásil, že se stal vlastníkem 

nemovitostí, zapsaných na listu vlastnickém č.346 pro katastrální území Předmostí a obec 

Přerov na základě kupní smlouvy ze dne 4.2.2003 s právními účinky vkladu ke dni    

18.2.2003, kdy spoluprodávajícími  byli :--------------------------------------------------------------- 

 

a) pan 

-------------------------------------------------------------------------- 

b) pan      

01---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Z a   d r u h é : --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Paní 

jako původní vlastníci, či 

isu  NZ 90/2016 ze dne 

7.10.2016,  s nímž  mají  být spojeny  právní  účinky pro uzavřenou dohodu o narovnání  

vlastnických výměr předmětných pozemků a až v případě neuzavření této dohody, pro orgány 

činné v občanskoprávním   řízení.------------------------------------------------------------------------ 
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Z a   t ř e t í : --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Na základě projektu ( zakázka D1-0136 Řikovice, jejímž investorem je Ředitelství silnic a 

dálnic ČR, Správa Brno, se zjistilo, že hranice oplocení :--------------------------------------------- 

 

a) parcely č.  128/9 ve vlastnictví slečny asahuje do parcely č. 633/41 ve 

vlastnictví Statutárního města Přerov o 398 m2 na základě geometrického zaměření č. 1207-

17/2017 ze dne 6.3.2017,----------------------------------------------------------------------------------- 

 

b) parcely č. 128/2 ve vlastnictví pana  zasahuje do parcely č. 526/5 ve 

vlastnictví Statutárního města Přerov o 94 m2 na základě geometrického zaměření č. 1208-

18/2017  ze dne  6.3.2017,--------------------------------------------------------------------------------- 

parcely č. 128/8 ve vlastnictví pana zasahuje do parcely č.633/41 taktéž 

ve vlastnictví   Statutárního města Přerov o 31 m2 a do parcely č.526//9 taktéž ve vlastnictví   

Statutárního města Přerov o 203 m2 na základě geometrického zaměření č. 1208-18/2017  ze 

dne 6.3.2017.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Z a   č t v r t é : --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Účastníci slečna a pan do tohoto notářského zápisu 

čestně prohlašují, sousedících parcel, že slečna od 

15.12.2003 a pan  od 18.2.2003 řádně užívají shora citované parcely a to 

slečna parcelu č. 128/9 ostatní plochu o výměře 338 m2 a pan 

arcelu č. 128/2 ostatní plochu, o výměře 4374 m2 a parcelu č.128/8 ostatní 

plochu, o výměře 214 m2, které při nabytí nemovitostí byly oplocené drátěným pletivem, 

které určovalo hranici těchto parcel,  a to v dobré víře nepřetržitě po dobu více jak deset 

let. Nepřetržitě se každý z nich o svou parcelu starali v domnění, že celková výměra 

předmětných parcel byla dána jejich oplocením a tedy s nimi každý z nich  nakládali jakožto 

vlastníci  oplocených parcel a  jsou tedy oprávněnými držiteli shora citovaných parcel č.128/9 

ostatní plochy ve vlastnictví slečny  č. 128/2 a č. 128/8 ve vlastnictví 

pana  v katastrálním území Předmostí obci Přerov.----------------------------- 

 

Slečna   dále do tohoto notářského zápisu prohlašuje, že tato její -----------

oprávněná řádná držba nebyla od  15.12.2003  k dnešnímu dni přerušena.------------------------- 

 

Pan  dále do tohoto notářského zápisu prohlašuje, že tato jeho oprávněná --

řádná držba nebyla od  18.2.2003  k dnešnímu dni přerušena.--------------------------------------- 

 

Z a  p á t é : ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Účastníci slečna  do tohoto notářského zápisu prohlašují, 

že jsou oprávněným držiteli  na základě ých plánů :-------------------------------------

-č.1207-17/2017  ze dne 6.3.2017 - části „ a“  pozemku p.č. 633/41 , která je vedena ve 

vlastnictví Statutárního Města Přerova ------------------------------------------------------------------ 

-č.1208-18/2017  ze dne 6.3.2017 - části „ a“  pozemku p.č. 633/41 a části „b“ pozemku   ----

p.č.526/9  a části „c“ pozemku   p.č.526/5, které jsou vedeny ve vlastnictví Statutárního Města 

Přerova-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a to takto:----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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k parcele č. 128/9 ve vlastnictví é náleží z p.č. 633/41  část „ a“ o výměře    

398 m2 pro k.ú. Předmostí obec Přerov----------------------------------------------------------------- 

 

k parcele č. 128/8 ve vlastnictví náleží z p.č. 633/41  část „ a“ o výměře    

31 m2 a z p.č.  526/9  část „ b“ o výměře    203 m2 včetně věcného břemene umístění a 

provoz. elektrorozvodného zařízení oprav a údržby v rozsahu geometrického plánu pro 

oprávněnou ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 

Děčín, IČO: 24729035 pro k.ú. Předmostí obec Přerov----------------------------------------------- 

 

k parcele č. 128/2 ve vlastnictví náleží a z p.č.  526/5  část „ c“ o výměře    

94 m2 pro k.ú. Předmostí obec Přerov------------------------------------------------------------------- 

 

jelikož  mají  tyto shora uvedené části  nemovitostí   v nepřetržité držbě a to slečna 

od 15.12.2003 a  pan  od  18.2.2003 a tak se stali slečna 

vlastníkem části „a“ a pan  vlastníkem části „a“, „b“ „c“ ( dle 

geometrického zaměření  na základě geometrických plánů) originálním způsobem, tedy na 

základě řádného vydržení  v souladu s ustanovením § 1089 NOZ v platném znění, jelikož jsou 

splněny všechny podmínky řádného vydržení.---------------------------------------------------------- 

 

 

Z a  š e s t é : ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Účastník,  náměstek primátora pan Pavel Košutek zastupující a jednající za Statutární město 

Přerov,   do tohoto notářského zápisu prohlašuje, že v plném rozsahu uznává  vlastnické právo 

slečny a to oddělených částí:---------------------- 

 

a) z vlastnické parcely č.633/41 Statutárního Města Přerov a to části „a“ o výměře 398 

m2, která se na základě této držby  včleňuje do vlastnické parcely č. 128/9 

 

b) z vlastnické parcely č. 633/41 Statutárního Města Přerov a to části „a“ o výměře 31 m2 

a z vlastnické parcely č. 526/9 Statutárního Města Přerov a to části „b“ o výměře 203 

m2 včetně věcného břemene umístění a provoz. elektrorozvodného zařízení oprav a 

údržby v rozsahu geometrického plánu pro oprávněnou ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem 

Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín, IČO: 24729035, které se na 

základě této držby  včleňují včetně věcného břemene do vlastnické parcely č. 128/8 

v katastrálním území Předmostí obci Přerov a z vlastnické parcely 

č. 526/5 Statutárního Města Přerov a to části „c“ o výměře 94 m2, které se na základě 

této držby  včleňují do vlastnické parcely č. 128/2 v katastrálním 

území Předmostí obci Přerov, z titulu řádného vydržení vlastnického práva k těmto 

nemovitostem a v plném rozsahu uznává důvody a podmínky řádného vydržení jako 

oprávněné. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Na základě usnesení č. ?????/2017 z veřejného zasedání zastupitelstva  Statutárního města 

Přerova konané dne ??????.2017, byla schválena žádost slečny  pana 

o vydržení částí zaplocených pozemků ( část „a“  z vlastnické parcely č. 633/41  a 

části „a“, „b“z vlastnické parcely č. 633/41 a 526/9 Statutárního města Přerov a části „c“,  
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z vlastnické parcely č. 526/5 Statutárního města Přerov) které se oddělují na základě 

geometrických plánů č 1207-17/2017  ze dne 6.3.2017 a č. 1208-18/2017 ze dne  6.3.2017.---- 

 

Účastníci, a to  náměstek  primátora, pan Pavel Košutek, zastupující a jednající jménem 

Statutárního města Přerov, slečna a pan   dále do 

tohoto notářského zápisu prohlašují, že vlastnické právo ke shora citovaným 

nemovitostem  není mezi nimi navzájem i  jinými osobami sporné ani pochybné. ---------- 

 

Z a  s e d m é : ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Účastníci slečna   do tohoto notářského zápisu dále 

prohlašují, že  se latky spojené s vydržením -------

vlastnického práva. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Z a  o s m é : ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Na základě doložených skutečností, jejichž  obsah   v tomto   notářském zápise  osvědčuji a na 

základě návrhu na vklad, v katastru nemovitostí   pro  katastrální území Předmostí obec 

Přerov  u  Katastrálního   úřadu  pro Olomoucký  kraj,  Katastrální pracoviště  Přerov, lze 

provést zápis spolu s vkladem vlastnického práva k parcelám č.128/9 a 128/2 a 128/8 

v souladu s geometrickými plány č. 1207-17/2017 ze dne 6.3.2017  pro 

a č. 1208-18/2017  ze dne 6.3.2017 -------------------------- 

 

 

Z a  d e v á t é : --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Přílohou tohoto notářského zápisu jsou tyto listiny :------------------------------------------------- 

 

-Přílohou číslo jedna tohoto notářského zápisu je generální plná moc ze dne 26.5.2016 ------- 

-Přílohou číslo dvě tohoto notářského zápisu je notářský zápis NZ 90/2016 o prohlášení  ------   

  původních vlastníků předmětných pozemků, jejichž vlastnická hranice se narovnává ---------   

  společně s geometrickými plány č. 1178-35/2016 ze dne 4.8.2016 a č.1179-39/2016 ze dne -- 

  5.8.2016---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-Přílohou číslo tři tohoto notářského zápisu je částečný list vlastnický č. 10001  pro ----------- 

  k.ú.    Předmostí obec Přerov----------------------------------------------------------------------------- 

-Přílohou číslo čtyři tohoto notářského zápisu je  list vlastnický č. 337 pro pro  k.ú.  Předmostí  

 obec Přerov-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-Přílohou číslo pět tohoto notářského zápisu je  list vlastnický č. 346 pro pro  k.ú.   Předmostí  

 obec Přerov------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-Přílohou číslo šest jsou ověřené kopie dvou souhlasů s dělením pozemků Statutárního Města   

  Přerov-    stavebního   úřadu,  na základě geometrických plánů------------------------------------ 

-Přílohou číslo sedm je ověřená kopie usnesení č. ????? z veřejného zasedání  

  zastupitelstva  Statutárního Města Přerov ze dne ???????.2017------------------------------------- 

-Přílohou číslo osm tohoto notářského zápisu je nabývací titul pana a  a to  

  ověřená kopie kupní smlouvy  V-430/2003 ze dne 4.2.2003 s právními účinky vkladu ------ 

  práva ke dni   18.2.2003.-------------------------------------------------------------------------------- 

-Přílohou číslo devět tohoto notářského zápisu je nabývací titul slečny a  
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  to   ověřená kopie darovací smlouvy  V-4308/2003 ze dne 15.12.2003 s právními účinky  

  vkladu   práva ke dni   15.12.2003.---------------------------------------------------------------------- 

-Příloho číslo deset tohoto notářského zápisu je osvědčení Okresního soudu v Přerově ze dne    

19.9.2016 o právních nástupcích zemřelého dne 25.8.2003.----------------- 

 

Z tohoto notářského zápisu, jehož pevnou součástí jsou geometrické plány č. 1207-17/2017  

ze dne 6.3.2017 a č.1208-18/2017 ze dne 6.3.2017  se vydávají čtyři stejnopisy - jeden 

stejnopis Statutárnímu městu Přerov, jeden stejnopis paní a jeden 

stejnopis panu e vydává  

další jeden stejnopis včetně návrhu na vklad k předložení k příslušnému katastrálnímu   

úřadu.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Jako notář v souladu s ustanovením § 70 a 70a) notářského řádu potvrzuji, že 

předpoklady pro sepsání tohoto notářského zápisu byly splněny. Právní jednání, které -- 

je obsahem tohoto notářského zápisu je v souladu s právními předpisy a splňuje 

náležitosti a podmínky stanovené zákonem pro zápis do katastru nemovitostí.------------- 

Veškeré formality pro zápis do katastru nemovitostí byly notáři doloženy.------------------ 

 

 

 

O tomto právním jednání byl sepsán tento notářský zápis, účastníku přečten, jím schválen a 

podepsán. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Pavel Košutek v.r.------------------------------------ -------- 

náměstek primátora---------------------------------- --------- 

---------------------------------------------L.S.-----------Mgr. Jarmila Zítkova, notář v.r. –------- 

 

 

 

Potvrzuji,  že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem a 

jeho přílohami číslo jedna až deset, sepsaným Mgr. Jarmilou Zítkovou, notářkou v Přerově, 

dne ?????2017  pod č.j. NZ  ???? /2017 .--------------------------------------------------------------- 

V Přerově dne ??????? roku dvou tisícího sedmnáctého ( ?????.2017)----------------------------- 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                     č.j. N /2017 

    P  L  N  Á       M  O  C 

     

níže podepsaní  účastníci vkladového řízení, a to : 

 

Statutárního města Přerov, IČ 00301825, se sídlem Přerov I – Město, Bratrská  709/34, 

PSČ 750 02, zastoupené náměstkem primátora panem Pavlem Košutkem, nar. 20.10.1954, 

bydlištěm Přerov II – Předmostí, Hranická 35/9, 751 24 Přerov,  

 

 

touto plnou mocí zmocňují paní Mgr. Jarmilu Zítkovou, notáře v Přerově, se sídlem 

Přerov, Palackého 21, která sepsala veřejnou listinu o našich právních jednáních ohledně 

nemovitosti, která je předmětem předkládaného návrhu a podloženého obsahem vyhotovené 

veřejné listiny 

 

- k doručování Mgr. Jarmile Zítkové do sídla její kanceláře všech rozhodnutí o 

přerušení vkladového řízení, které se týkají přerušení vkladového řízení nebo 

případně zamítnutí vkladového řízení a  

- ke všem právním jednáním, kterých je zapotřebí učinit za účastníky řízení pro 

případ vydání rozhodnutí o zamítnutí vkladu či listin vyhotovených v souvislosti 

se zamítnutím vkladu. 

 

Dále účastníci souhlasí v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb. s použitím jejich 

osobních dat u správního řízení u katastrálního úřadu a s pořízením kopie jejich platného  

úředního průkazu. 

 

V Přerově dne:  ?????.2017                                              

 

 

 

………………………………………...                        ……………………………………….. 

 

 

 

……………………………………….... 

 

Mgr. Jarmila Zítková, notář tuto plnou moc přijímá. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


