
Souhlasné prohlášení 
dle ust. § 66 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 357/2013 Sb., 

o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů 
 
 

Účastníci: 

Statutární město Přerov  
IČ 00301825 

se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov  

zastoupené náměstkem primátora Michalem Záchou 

(dále jen „Město“) 

 

a 

 

r.č.

bytem

(dále jen „nabyvatelka“) 

 

činí dnešního dne následující  

 

souhlasné prohlášení: 

 

I. 

Úvodní ustanovení 

(1) Město prohlašuje, že je na základě ust. § 1 zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých 

věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů, zapsáno 

v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, katastrální 

pracoviště Přerov, na LV č. 10001 pro obec Přerov a k.ú. Předmostí, jako vlastník pozemku 

p.č. 479/24 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 292 m2 v k.ú. Předmostí. 

Výše uvedený pozemek vznikl oddělením z původního pozemku p.č. 479/1 (ostatní plocha – 

jiná plocha) o výměře 6 824 m2 v k.ú. Předmostí na základě geometrického plánu                   

č. 1289-27/2020 ze dne 18.2.2020 provedením zápisu v řízení sp.zn. Z-2179/2020-808 

dne 8.4.2020. 

 

(2) Nabyvatelka prohlašuje, že: 

a) dne 1.1.1992 nabyla na základě dohody o zřízení práva osobního užívání, kterou uzavřela 

dne 1.9.1980 s Městským národním výborem v Přerově a která byla registrována Státním 

notářstvím v Přerově dne 20.10.1980 pod RII 261/1980, podle ust. § 872 odst. 1 zákona 

č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném ke dni 1.1.1992, vlastnické právo 

k pozemku p.č. 479/12 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 600 m2 v k.ú. Předmostí,  

b) při započetí užívání pozemku p.č. 479/12 v k.ú. Předmostí v průběhu roku 1992 se chopila 

na základě dohody o zřízení práva osobního užívání ze dne 1.9.1980 rovněž držby části 

pozemku p.č. 479/1 v k.ú. Předmostí, která byla zaměřena geometrickým plánem                   

č. 1289-27/2020 ze dne 18.2.2020 jako pozemek p.č. 479/24 (ostatní plocha – jiná plocha) 

o výměře 292 m2 v k.ú. Předmostí,  

 



c) v roce 1995 nechala zaplotit pozemek p.č. 479/12 v k.ú. Předmostí a část pozemku 

p.č. 479/1 v k.ú. Předmostí, která byla zaměřena geometrickým plánem č. 1289-27/2020 

ze dne 18.2.2020 jako pozemek p.č. 479/24 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 292 m2 

v k.ú. Předmostí, do jednoho funkčního celku,  

d) dne 19.4.2010 pozbyla na základě darovací smlouvy, kterou uzavřela jako dárce 

dne 12.4.2010 s jako obdarovaným a na jejímž základě byl povolen vklad 

vlastnického práva do katastru nemovitostí v řízení sp.zn. V-1533/2010-808 s právními 

účinky vkladu práva ke dni 19.4.2010, vlastnické právo k pozemku p.č. 479/12 (ostatní plocha 

– jiná plocha) o výměře 600 m2 v k.ú. Předmostí,   

e) část pozemku p.č. 479/1 v k.ú. Předmostí, která byla zaměřena geometrickým plánem 

č. 1289-27/2020 ze dne 18.2.2020 jako pozemek p.č. 479/24 (ostatní plocha – jiná plocha) 

o výměře 292 m2 v k.ú. Předmostí, užívala nabyvatelka jako vlastní, nepřetržitě a nerušeně 

ze strany třetích osob, ode dne započetí užívání pozemku p.č. 479/12 v k.ú. Předmostí 

v průběhu roku 1992, s určitostí však již od 1.1.1993, až do 19.4.2010, kdy pozbyla vlastnické 

právo k pozemku p.č. 479/12 v k.ú. Předmostí (tj. po dobu více než deset let),  

f) nabyvatelka byla se zřetelem ke všem okolnostem v dobré víře, že jí náleží vlastnické právo 

k části pozemku p.č. 479/1 v k.ú. Předmostí, která byla zaměřena geometrickým plánem 

č. 1289-27/2020 ze dne 18.2.2020 jako pozemek p.č. 479/24 (ostatní plocha – jiná plocha) 

o výměře 292 m2 v k.ú. Předmostí, a podle ust. § 130 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský 

zákoník, ve znění platném ke dni vydržení vlastnického práva, tak byla oprávněným držitelem 

výše uvedené části pozemku p.č. 479/1 v k.ú. Předmostí. 

 

 

Čl. II 

Prohlášení účastníků 

(1) Účastníci prohlašují, že nabyvatelka nabyla vlastnické právo k pozemku p.č. 479/24 

(ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 292 m2 v k.ú. Předmostí jeho vydržením ve smyslu 

ust. § 134 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění platném ke dni vydržení 

vlastnického práva, neboť ho měla nepřetržitě v držbě jako oprávněný držitel po dobu 

deseti let. 

 

(2) Město prohlašuje, že pozemek p.č. 479/24 v k.ú. Předmostí je veden v účetní evidenci 

Města s účetní hodnotou 893,- Kč. 

 

(3) Účastníci se dohodli, že protokolární ani fyzické předání a převzetí pozemku p.č. 789/24 

v k.ú. Předmostí nebude mezi nimi realizováno. 

 

(4) Účastníci prohlašují, že vlastnické právo k pozemku p.č. 479/24 v k.ú. Předmostí není 

mezi nimi sporné ani pochybné. 

 

 

III. 

Náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 

(1) Nabyvatelka se zavazuje uhradit Městu id. ½ nákladů spojených s vyhotovením 

geometrického plánu č. 5890-35/2016, který vyhotovila společnost GEOF – zeměměřická 

kancelář s.r.o., IČ 02670577, se sídlem Dvořákova 2635/63, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, 

ve výši 5.500,- Kč, tj. částku 2.750,- Kč (slovy: dvatisícesedmsetpadesát korun českých), 

na účet statutárního města Přerova vedený u České spořitelny, a.s., č.ú. 19-1884482379/0800 



variabilní symbol …, do 20 dnů ode dne podpisu tohoto souhlasného prohlášení oběma 

účastníky. Za den zaplacení se považuje den, kdy bude příslušná částka připsána na účet 

Města. 

 

(2) V případě prodlení nabyvatelky s úhradou id. ½ nákladů spojených s vyhotovením 

geometrického plánu dle odst. 1 tohoto článku souhlasného prohlášení je nabyvatelka povinna 

uhradit prodávajícímu 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, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence 

svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění nařízení vlády 

č. 434/2017 Sb. a nařízení vlády č. 184/2019 Sb. 

 

 

IV.  

Vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

(1) Nabyvatelka bude zapsána jako výlučný vlastník pozemku p.č. 479/24 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 Město, a to do 10 dnů poté, co nabyvatelka uhradí 

Městu ½ nákladů spojených s vyhotovením geometrického plánu dle čl. III. odst. 1 

souhlasného prohlášení.  

 

(3) Účastníci se dohodli, že správní poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva 

do katastru nemovitostí uhradí nabyvatelka. 

 

 

V. 

Závěrečná ustanovení 

(1) Souhlasné prohlášení je sepsáno ve čtyřech vyhotoveních s povahou originálu, z nichž dvě 

obdrží Město, jedno nabyvatelka a jedno bude přílohou návrhu na vklad vlastnického práva 

do katastru nemovitostí.  

 

(2) Účastníci prohlašují, že si souhlasné prohlášení přečetli a že bylo uzavřeno po vzájemném 

projednání a podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. 

 

(3) Účastníci prohlašují, že souhlasným prohlášením jsou úplným a konečným způsobem 

vypořádána veškerá práva i nároky k pozemku p.č. 479/24 v k.ú. Předmostí a zavazují se, 

že vůči sobě nebudou uplatňovat žádné další nároky, ať už soudně nebo mimosoudně.  

 

(4) Město se zavazuje, že uveřejní souhlasné prohlášení v registru smluv ve smyslu 

ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv v platném znění, ve znění 

pozdějších předpisů, bez zbytečného odkladu po jeho podpisu oběma účastníky. 

 

  



VI. 

Doložka obce 

Město prohlašuje, že byly splněny podmínky tohoto právního jednání jeho schválením 

Zastupitelstvem města Přerova na jeho …. zasedání konaném dne …. usnesením č. …. 

 

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

 

 

 

      

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

                        Michal Zácha            

                     náměstek primátora           

 

 

 

            
 


