
Pořadové číslo:  2/3.6.1. 

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 28.11.2022 

Návrh pro 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 5. 12. 2022 

Zpravodaj:  Ing. Miloslav Dohnal , náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2022 - 2026 

Zpracovatel:  Bc. Alexandr Salaba , pověřený vedením Odboru správy majetku a 

komunálních služeb 

 

Název návrhu: 

Dohoda o uznání vlastnického práva a smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti 

k pozemkům p.č. 2641 a p.č. 2642, oba v k.ú. Přerov, mezi statutárním městem Přerov, 

JUDr. I.J. a R.Z. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje uzavření dohody o uznání vlastnického práva a smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti mezi statutárním městem Přerov jako duplicitně zapsaným vlastníkem pozemku                   

a oprávněným z věcného břemene - služebnosti na straně jedné a ***I*** J***, bytem ***, a R*** 

Z***, bytem ***, jako duplicitně zapsanými vlastníky pozemku a povinnými z věcného břemene – 

služebnosti na straně druhé, na jejímž základě statutární město Přerov uzná vlastnické právo *** I*** 

J*** a R*** Z***k pozemku p.č. 2642 (zahrada) o výměře 675 m2 v k.ú. Přerov (každému k podílu 

id. ½ na pozemku) s tím, že *** I***J*** a R*** Z*** uhradí statutárnímu městu Přerov finanční 

plnění v celkové výši 95.000,- Kč včetně DPH, která se rovná polovině ceny pozemku p.č. 2642         

v k.ú. Přerov v místě a čase obvyklé stanovené znaleckým posudkem č. 6344-30/2022, který 

vyhotovil znalec Ing. P.K., IČ 46613021, se sídlem Tršice 270, 78357 Tršice, a zřídí ve prospěch 

statutárního města Přerova bezúplatně věcné břemeno - služebnost spočívající v právu oprávněného z 

věcného břemene - služebnosti zřídit a provozovat na pozemcích p.č. 2641 (zahrada) o výměře 550 

m2 a p.č. 2642 (zahrada) o výměře 675 m2, oba v k.ú. Přerov, podzemní vedení veřejného osvětlení a 

v povinnosti povinných z věcného břemene - služebnosti výkon tohoto práva strpět a umožnit 

oprávněnému z věcného břemene - služebnosti a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na 

pozemky p.č. 2641 a p.č. 2642, oba v k.ú. Přerov, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně 

případné rekonstrukce, modernizace a odstranění vedení veřejného osvětlení, s tím, že rozsah 

věcného břemene – služebnosti na pozemcích p.č. 2641 a p.č. 2642, oba v k.ú. Přerov, je stanoven 

geometrickým plánem č. 7568-141/2022 ze dne 13.11.2022. 

 

 



Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina projednala žádost pana JUDr. I.J. a pana R.Z. o vypořádání duplicitního 

vlastnictví k pozemku p.č. 2642 v k.ú. Přerov na svém 5. jednání konaném dne 25.3.2022, přičemž 

konstatovala, že pozemek p.č. 2642 v k.ú. Přerov není dotčen žádnými známými rozvojovými či 

investičními akcemi statutárního města Přerova, s tím, že žádosti je možno vyhovět za podmínky 

zřízení bezúplatné služebnosti vedení veřejného osvětlení ve prospěch statutárního města Přerova.  

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

Komise pro majetkové záležitosti přijala na svém 36. jednání konaném dne 6.4.2022 usnesení č. 

UZKMZ/36/2/31/2022, kterým doporučila Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města 

Přerova schválit uzavření dohody o uznání vlastnického práva a smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti mezi statutárním městem Přerov jako duplicitně zapsaným vlastníkem pozemku a 

oprávněným z věcného břemene - služebnosti na straně jedné a panem JUDr. I.J. a panem R.Z. jako 

duplicitně zapsanými vlastníky pozemku a povinnými z věcného břemene – služebnosti na straně 

druhé, na jejímž základě statutární město Přerov uzná vlastnické právo pana JUDr. I.J. a pana R.Z.       

k pozemku p.č. 2642 (zahrada) o výměře 675 m2 v k.ú. Přerov (každému k podílu id. ½ na pozemku) s 

tím, že pan JUDr. I.J. a pan R.Z. uhradí statutárnímu městu Přerov společně a nerozdílně finanční 

náhradu, která se bude rovnat id. ½ ceny pozemku p.č. 2642 v k.ú. Přerov v místě a čase obvyklé, jejíž 

výše bude stanovena znaleckým posudkem a současně zřídí ve prospěch statutárního města Přerova 

bezúplatně věcné břemeno - služebnost spočívající v právu oprávněného z věcného břemene - 

služebnosti zřídit a provozovat na pozemcích p.č. 2641 (zahrada) o výměře 550 m2 a p.č. 2642 

(zahrada) o výměře 675 m2, oba v k.ú. Přerov, vedení veřejného osvětlení a v povinnosti povinných z 

věcného břemene - služebnosti výkon tohoto práva strpět a umožnit oprávněnému z věcného břemene 

- služebnosti a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na pozemky p.č. 2641 a p.č. 2642, oba 

v k.ú. Přerov, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce, modernizace a 

odstranění vedení veřejného osvětlení, s tím, že rozsah věcného břemene – služebnosti na pozemcích 

p.č. 2641 a p.č. 2642, oba v k.ú. Přerov, bude stanoven geometrickým plánem na zaměření věcného 

břemene - služebnosti. 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na své 4. schůzi konané dne 24.11.2022 podala návrh Zastupitelstvu města 

Přerova schválit uzavření  dohody o uznání vlastnického práva a smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti v rozsahu a za podmínek dle návrhu na usnesení. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit usnesení v navrženém znění, s tím, 

že s ohledem na reálně hrozící možnost neúspěchu statutárního města Přerova v případném soudním 

sporu s panem JUDr. I.J. a panem R.Z. o určení vlastnického práva k pozemku p.č. 2642 v k.ú. Přerov 

a s tím spojenou povinnost neúspěšné strany ve sporu uhradit druhé straně soudního sporu případné 

náklady za právní zastoupení ve sporu se odboru správy majetku a komunálních služeb jeví jako 

výhodnější předejít případnému soudnímu sporu o určení vlastnického práva a vyřešit celou věc 

dohodou. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky p.č. 2641 (zahrada) o výměře 550 m2 a p.č. 2642 (zahrada) o výměře 675 m2, oba v k.ú. 

Přerov, se nachází v sousedství pozemní komunikace vedoucí od nemocnice k velké sportovní hale na 

ul. U Tenisu v Přerově. 

  



Pozemek p.č. 2641 v k.ú. Přerov je zapsán v katastru nemovitostí v podílovém spoluvlastnictví pana  

I*** J***, bytem *** (k id. ½ pozemku) a pana R*** Z***, bytem *** (k id. ½ pozemku) 

  

Pozemek p.č. 2642 v k.ú. Přerov je zapsán v katastru nemovitostí s duplicitním zápisem vlastnictví pro 

statutární město Přerov na straně jedné a pana ***. I*** J*** (k id. ½ pozemku) a pana R***Z*** (k 

id. ½ pozemku) na straně druhé. 

  

Dne 3.3.2022 byla odboru správy majetku a komunálních služeb doručena žádost pana *** I*** J*** 

a pana R*** Z*** o vypořádání duplicitního vlastnictví k pozemku p.č. 2642 v k.ú. Přerov. Žadatelé 

ve své žádosti uvedli, že od pana*** A*** S*** zakoupili pozemek p.č. 2642 v k.ú. Přerov, přičemž u 

Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov, se vede řízení sp.zn.               

V-1393/2022-808 o změně vlastnického práva k pozemku p.č. 2642 v k.ú. Přerov (pozn. vklad 

vlastnického práva k pozemku p.č. 2642 v k.ú. Přerov ve prospěch pana *** I***J*** a pana R*** 

Z***byl do katastru nemovitostí proveden dne 24.3.2022 v řízení sp.zn. V-1393/2022-808 s právními 

účinky vkladu práva k 2.3.2022 na základě kupní smlouvy, kterou uzavřeli pan *** A*** S*** jako 

prodávající a pan *** I*** J*** a pan R*** Z*** jako kupující dne 25.2.2022 – viz níže). Vzhledem 

k výše uvedenému a skutečnosti, že jsou podílovými spoluvlastníky sousedního pozemku p.č. 2641 v 

k.ú. Přerov, na který je obtížný přístup, navrhli vyřešit duplicitní zápis vlastnictví pozemku p.č. 2642 v 

k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov a nimi jako nastávajícími vlastníky pozemku tak, že by 

vyhotovili znalecký posudek a statutárnímu městu Přerov uhradili polovinu hodnoty pozemku p.č. 

2642 v k.ú. Přerov.  

  

Na pozemcích p.č. 2641 a p.č. 2642, oba v k.ú. Přerov, a to u hranic těchto pozemků s pozemní 

komunikací, se nachází veřejné osvětlení ve vlastnictví statutárního města Přerova, jehož uložení není 

zatím nijak právně ošetřeno (např. prostřednictvím věcného břemene). 

  

Na základě dostupných podkladů lze považovat za nesporné následující skutečnosti týkající se 

duplicitního zápisu vlastnického práva k pozemku p.č. 2642 v k.ú. Přerov:  
V roce 1976 byl v evidenci nemovitostí zapsán jako vlastník pozemku p.č. 2642 (zahrada) o výměře 

755 m2 v k.ú. Přerov, ze kterého se následně oddělil stávající pozemek p.č. 2642 (zahrada) o výměře 

675 m2 v k.ú. Přerov, pan J***H***.  

  

Dne 21.8.1976 uzavřeli pan J***H*** jako prodávající a Československý stát – Okresní národní 

výbor v Přerově, zastoupený Krajským investorským útvarem v Ostravě, jako kupující kupní smlouvu, 

na jejímž základě pan J***H*** úplatně převedl do vlastnictví Československého státu mj. pozemek 

p.č. 2642 (zahrada) o výměře 755 m2 v k.ú. Přerov. Kupní smlouva přitom nebyla předložena 

příslušnému okresnímu středisku geodézie a kartografie k provedení změny v evidenci nemovitostí a 

jako vlastník pozemku p.č. 2642 v k.ú. Přerov byl v evidenci nemovitostí nadále veden pan J***H*** 

(dále jako „kupní smlouva ze dne 21.8.1976“). 

  

Dne 18.7.1978 uzavřely Okresní národní výbor v Přerově, zastoupený Krajským investorským 

útvarem v Ostravě, jako předávající organizace a Městský národní výbor v Přerově jako přejímající 

organizace hospodářskou smlouvu čís. Z/Kv/7040/Z/77, na jejímž základě Okresní národní výbor         

v Přerově převedl Městskému národnímu výboru v Přerově ke dni 1.8.1977 do správy mj. pozemek 

p.č. 2642 (zahrada) o výměře 755 m2 v k.ú. Přerov (dále jako „hospodářská smlouvě ze dne 

18.7.1978“).  

  

Vzhledem k tomu, že podle právní úpravy platné ke dni uzavření kupní smlouvy ze dne 21.8.1976 

nepodléhaly smlouvy, jejímž předmětem byl převod nemovitých věcí z vlastnictví fyzických osob do 

tehdejšího socialistického (státního) vlastnictví, registraci státním notářstvím, nepodléhala kupní 

smlouva ze dne 21.8.1976 registraci státním notářstvím a k přechodu vlastnického práva k pozemku 

p.č. 2642 v k.ú. Přerov na Československý stát tak došlo již samotným uzavřením kupní smlouvy ze 

dne 21.8.1976 (tj. dnem 21.8.1976). Evidence nemovitostí měla v tehdejší době čistě administrativní 

charakter a nesplnění povinnosti ohlášení změny vlastnického práva v evidenci nemovitostí nebylo na 



překážku nabytí vlastnického práva. Přestože kupující nepředložil kupní smlouvu ze dne 21.8.1976 

příslušnému okresnímu středisku geodézie a kartografie k provedení změny v evidenci nemovitostí a 

jako vlastník pozemku p.č. 2642 v k.ú. Přerov byl v evidenci nemovitostí nadále veden pan J*** 

H***, byl skutečným vlastníkem pozemku p.č. 2642 v k.ú. Přerov ode dne uzavření kupní smlouvy ze 

dne 21.8.1976 Československý stát. 

  

Vzhledem k tomu, že na základě kupní smlouvy ze dne 21.8.1976 nebyl proveden zápis do evidence 

nemovitostí a jako vlastník pozemku p.č. 2642 v k.ú. Přerov byl v evidenci nemovitostí stále zapsán 

pan J***H***, uzavřeli pan J*** H*** jako prodávající a manželé ***J*** a M*** Š*** jako 

kupující dne 6.3.1998 kupní smlouvu, na jejímž základě pan J*** H*** úplatně převedl pozemek p.č. 

2642 (zahrada) o výměře 675 m2 v k.ú. Přerov do vlastnictví manželů ***J***a M*** Š***. Na 

základě kupní smlouvy byl proveden vklad do katastru nemovitostí v řízení sp.zn. V-382/1998-808 s 

právními účinky vkladu práva k 6.3.1998. 

  

Dne 26.10.2000 sepsaly Městský úřad Přerov jako osoba, jehož právo zaniká a obec – město Přerov 

jako osoba, jejíž právo vzniká, souhlasné prohlášení dle ust. § 36 odst. 5 písm. a) vyhlášky č. 190/1996 

Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve kterém prohlásily, že město Přerov nabylo do svého vlastnictví 

na základě ust. § 1 zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do 

vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů, mj. pozemek p.č. 2642 o výměře 675 m2 v k.ú. Přerov. 

Na základě souhlasného prohlášení byl proveden zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí v 

řízení sp.zn. Z-3919/2000-808, s tím, že u pozemku p.č. 2642 (zahrada) o výměře 675 m2 v k.ú. 

Přerov byl vyznačen duplicitní zápis vlastnictví pro statutární město Přerov na straně jedné a manžele 

*** J*** a M*** Š***, bytem ***v (v SJM) na straně druhé.  

  

Dne 30.9.2021 uzavřeli manželé *** J*** a M***Š*** jako prodávající a pan *** A*** S***, bytem 

***, jako kupující kupní smlouvu, na jejímž základě manželé*** J***a M*** Š*** úplatně převedli 

pozemek p.č. 2642 v k.ú. Přerov do vlastnictví pana *** A*** S***. Na základě kupní smlouvy byl 

proveden vklad do katastru nemovitostí v řízení sp.zn. V-7096/2021-808 s právními účinky vkladu 

práva k 4.10.2021. 

  

Následně dne 25.2.2022 uzavřeli pan *** A*** S***jako prodávající a pan ***I*** J*** a pan R*** 

Z*** jako kupující kupní smlouvu, na jejímž základě pan ***A*** S*** úplatně převedl pozemek 

p.č. 2642 v k.ú. Přerov do podílového spoluvlastnictví pana *** I***J*** a pana R*** Z***. Na 

základě kupní smlouvy byl proveden vklad do katastru nemovitostí v řízení sp.zn. V-1393/2022-808 s 

právními účinky vkladu práva k 2.3.2022. 

  

Duplicitní zápis vlastnického práva k pozemku p.č. 2642 v k.ú. Přerov lze odstranit z katastru 

nemovitostí buď na základě dohody duplicitně zapsaných vlastníků pozemku p.č. 2642 v k.ú. 

Přerov o uznání vlastnického práva jednoho z nich, anebo na základě rozsudku soudu o určení 

vlastnického práva, které by bylo vydáno v řízení zahájeném na základě určovací žaloby podané 

jedním z duplicitně zapsaných vlastníků pozemku p.č. 2642 v k.ú. Přerov.   
Aby mohlo být statutární město Přerov v případném soudním sporu o určení vlastnického práva 

úspěšné, muselo by v řízení před soudem mj. prokázat, že ke dni účinnosti zákona č. 172/1991 Sb., o 

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

(tj. ke dni 24.5.1991) hospodařilo s pozemkem p.č. 2642 v k.ú. Přerov způsobem naplňujícím právo 

hospodaření a že tedy nabylo vlastnické právo k pozemku na základě ust. § 1 odst. 1 zákona č. 

172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění 

pozdějších předpisů. 

  

Podle ustálené judikatury (např. nález Ústavního soudu ze dne 29.11.1996, sp.zn. IV. ÚS 185/96, 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 20.7.2000, sp.zn. 29 Cdo 962/99 a rozsudek Nejvyššího soudu 

ČR ze dne 28.7.2000, sp.zn. 30 Cdo 1206/99) musí být totiž pro přechod některých věcí z majetku 

České republiky do vlastnictví obcí na základě ust. § 1 odst. 1 zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu 

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



kumulativně tři podmínky stanovené v ust. § 1 odst. 1 zákona č. 172/1991 Sb. – musí jít o majetek, 

který byl ke dni účinnosti zákona (tj. ke dni 24.5.1991) ve vlastnictví České republiky, ke dni 

23.11.1990 k němu měl právo hospodaření národní výbor, jehož práva a závazky přešly na obec (tj. v 

našem případě Městský národní výbor v Přerově) a konečně, že s tímto majetkem obec ke dni 

účinnosti zákona (tj. ke dni 24.5.1991) hospodařila (tj. že právo hospodaření bylo ze obce skutečně 

realizováno).  

  

Podle ustálené judikatury je třeba k naplnění třetí podmínky pro vznik vlastnického práva obce třeba 

přitom prokázat, že obec ke dni účinnosti zákona (tj. ke dni 24.5.1991) hospodařila s majetkem 

způsobem naplňujícím právo hospodaření, jak pojem „hospodaření“ vyplývá z druhé části vyhlášky č. 

119/1988 Sb., o hospodaření s národním majetkem, která upravuje právo hospodaření. Tyto povinnosti 

zahrnují mj. povinnost národní majetek zjistit, sepsat, ocenit a vést v předepsané evidenci podle 

zvláštních předpisů (zejména se jedná o předpisy účetní), pečovat o údržbu národního majetku a 

provádět jeho opravy, pečovat o využívání národního majetku k plnění úkolů organizace a nakládat s 

nimi v souladu s těmito úkoly a národní majetek chránit). Nejedná se tedy jen o hospodaření ve smyslu 

užívání věci, tj. např. výkon zemědělské činnosti, ale též v ostatním právním smyslu zahrnujícím 

držbu a nakládání s věcí v souladu s právními předpisy upravujícími právo hospodaření, přičemž 

takové důkazy jako pojistná smlouva či výpis z inventární knihy nejsou považovány za důkazy o 

faktickém hospodaření.   

Vzhledem k tomu, že prokázání skutečnosti, že statutární město Přerov s pozemkem p.č. 2642 v k.ú. 

Přerov ke dni účinnosti zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky 

do vlastnictví obcí (tj. ke dni 24.5.1991) hospodařilo ve výše uvedeném smyslu, je s ohledem na téměř 

30letý časový odstup obtížné, ne-li prakticky nemožné, lze považovat výsledek případného soudního 

sporu o určení vlastnického práva k pozemku za nejistý. 

  

S ohledem na reálně hrozící možnost neúspěchu statutárního města Přerova v případném soudním 

sporu s panem ***I*** J*** a panem R*** Z*** o určení vlastnického práva k pozemku p.č. 2642      

v k.ú. Přerov a s tím spojenou povinnost neúspěšné strany ve sporu uhradit druhé straně soudního 

sporu případné náklady za právní zastoupení ve sporu se odboru správy majetku a komunálních služeb 

jeví z hlediska statutárního města Přerova jako výhodnější předejít případnému soudnímu sporu o 

určení vlastnického práva a vyřešit celou věc dohodou, tj. přijmout nabídku pana ***I*** J***a pana 

R***Z*** ze dne 3.3.2022 a uznat jejich vlastnické právo k pozemku p.č. 2642 v k.ú. Přerov, s tím, že 

pan ***I*** J***a pan R*** Z*** uhradí statutárnímu městu Přerov polovinu hodnoty pozemku p.č. 

2642 v k.ú. Přerov. 

  

Cena pozemku p.č. 2642 v k.ú. Přerov v místě a čase obvyklá byla stanovena znaleckým posudkem č. 

6344-30/2022, který vyhotovil znalec Ing. P.K., IČ 46613021, se sídlem Tršice 270, 78357 Tršice, na 

částku 190.000,- Kč. 

  

Vzhledem k tomu, že podle daňového poradce statutárního města Přerova pana Ing. Milana Langa se v 

případě finančního plnění, které by pan ***I***J*** a pan R*** Z*** měli uhradit statutárnímu 

městu Přerov v souvislosti s uznáním jejich vlastnického práva k pozemku p.č. 2642 v k.ú. Přerov ze 

strany statutárního města Přerova, bude jednat o úplatu, která je z pohledu DPH předmětem daně 

(pozn. v našem případě se dle daňového poradce pana Ing. M.L. nejedná o převod nemovité věci, ale 

povinnost strpět určité jednání (výmaz vlastnického práva z katastru nemovitostí) za úplatu, což je 

předmětem daně dle ust. § 14 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů), bude výše finančního plnění, které pan *** I*** J*** a pan R*** Z*** 

uhradí statutárnímu městu Přerov, činit částku 95.000,- Kč včetně DPH.  

  

V návaznosti na požadavek koordinační skupiny, která projednala žádost pana *** I*** J*** a pana 

R***Z***o vypořádání duplicitního vlastnictví k pozemku p.č. 2642 v k.ú. Přerov na svém 5. jednání 

konaném dne 25.3.2022 s tím, že žádosti je možno vyhovět za podmínky zřízení bezúplatné 

služebnosti vedení veřejného osvětlení ve prospěch statutárního města Přerova, bylo s panem *** I*** 

J***a panem R*** Z*** dohodnuto, že zřídí k pozemkům p.č. 2641 a p.č. 2642, oba v k.ú. Přerov, ve 

prospěch statutárního města Přerova jako oprávněného z věcného břemene – služebnosti bezúplatně 



věcné břemeno – služebnost spočívající v právu oprávněného z věcného břemene - služebnosti zřídit a 

provozovat na pozemcích p.č. 2641 a p.č. 2642, oba v k.ú. Přerov, podzemní vedení veřejného 

osvětlení a v povinnosti povinných z věcného břemene - služebnosti výkon tohoto práva strpět a 

umožnit oprávněnému z věcného břemene - služebnosti a jím pověřeným třetím osobám přístup a 

příjezd na pozemky p.č. 2641 a p.č. 2642, oba v k.ú. Přerov, za účelem zajišťování provozu a údržby, 

včetně případné rekonstrukce, modernizace a odstranění vedení veřejného osvětlení.  

  

Rozsah věcného břemene – služebnosti na pozemcích p.č. 2641 a p.č. 2642, oba v k.ú. Přerov byl 

zaměřen geometrickým plánem č. 7568-141/2022 ze dne 13.11.2022.  

  

Předmětem předlohy je schválení dohody o uznání vlastnického práva a zřízení věcného 

břemene – služebnosti mezi statutárním městem Přerov jako duplicitně zapsaným vlastníkem 

pozemku a oprávněným z věcného břemene - služebnosti na straně jedné a panem ***I*** 

J***a panem R*** Z*** jako duplicitně zapsanými vlastníky pozemku a povinnými z věcného 

břemene – služebnosti na straně druhé, na jejímž základě statutární město Přerov uzná 

vlastnické právo pana ***I***J*** a pana R*** Z*** k pozemku p.č. 2642 v k.ú. Přerov 

(každému k podílu id. ½ na pozemku) s tím, že pan ***I*** J*** a pan R*** Z*** uhradí 

statutárnímu městu Přerov finanční plnění rovnající se polovině ceny pozemku p.č. 2642 v k.ú. 

Přerov v místě a čase obvyklé a zřídí ve prospěch statutárního města Přerova bezúplatně věcné 

břemeno - služebnost spočívající v právu oprávněného z věcného břemene - služebnosti zřídit a 

provozovat na částech pozemků p.č. 2641 a p.č. 2642, oba v k.ú. Přerov, podzemní vedení 

veřejného osvětlení.  

 

 


