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Záměr uzavření soudního smíru ve věci určení vlastnictví
pozemku – vydržení části pozemku (tzv. předzahrádky)
parc. č. 12/1 v k.ú. Lichoceves
Obec Lichoceves podle ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení zastupitelstva obce
Lichoceves v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce Lichoceves dne 21. března
2022, tímto zveřejňuje záměr uzavření soudního smíru ve formě dohody o narovnání
ve věci určení vlastnictví pozemku-vydržení části pozemku (tzv. předzahrádky) parc.
č. 12/1 (druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace) zapsaném na
listu vlastnictví č. 10001 pro obec Lichoceves (kód 571326) v katastrálním území
Lichoceves (kód 683795) ve veřejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – západ, která by byla oddělena
geometrickým plánem č. 125-158/2021 pod parc. č. 12/4.
Na základě výzvy Okresního soudu Praha – západ ze dne 30. prosince 2021 k vyjádření
k žalobě ve věci určení vlastnictví pozemku-vydržení vlastnictví části pozemku o výměře 93 m2
(tzv. předzahrádky) parc. č. 12/1, katastrální území Lichoceves, a výzvě soudu směřované vůči
obci Lichoceves, aby se pokusila o smírné vyřešení sporu, rozhodlo zastupitelstvo obce
Lichoceves o uzavření soudního smíru ve formě dohody o narovnání k vyřešení všech sporných
práv mezi obcí Lichoceves a manželi Gray.
Pokračování v soudním sporu by bylo pro obec Lichoceves nehospodárné a neúčelné,
neboť z důkazů předložených soudu ze strany žalobců je zřejmé, že žalobci jako vlastnící
pozemku parc. č. st. 6 v Lichocevsi v nepřetržitém pořadí právních nástupců minimálně od
2. poloviny 20. století užívali část pozemku parc. č. 12/1 (předzahrádku) a nepřetržitě o ni
pečovali. Z přiložené fotodokumentace a místního šetření je pak rovněž zřejmé, že dotčená
část pozemku parc. č. 12/1 o výměře 93 m2 je již desítky let oplocena, tvoří jeden funkční celek
s pozemkem ve vlastnictví žalobců a není tak k dnešnímu dni pochyb o dobré víře žalobců při
jejím užívání.
Po provedené právní konzultaci je proto zřejmé, že obec Lichoceves v soudním řízení
neunese břemeno tvrzení a břemeno důkazní v tom smyslu, že žalobci nemohli být v dobré víře
ohledně užívání části pozemku parc. č. 12/1 (tzv. předzahrádka). Zejména proto, že již
z dobových fotografií je zřejmé, že jde o právní stav několik desítek let neměnný a při uzavření
kupní smlouvy ze strany žalobců v roce 2010 tak nebylo pochyb o tom, že tato část pozemku
(tzv. předzahrádka) náleží k pozemku, který byl předmětem koupě.
Převedení této části pozemku (předzahrádky) nepřinese obci Lichoceves žádné škody,
nebrání realizaci záměrů obce Lichoceves a neohrozí veřejné zájmy. Ostatně ze strany obce
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Lichoceves nebylo pro zavedené místní poměry s nepřerušeným oplocením a absencí přístupu
uvažováno o jakémkoli využití citované části pozemku (tzv. předzahrádky).
Avšak, ve smyslu dodržení zásady péče řádného hospodáře trvá obec Lichoceves
na tom, aby žalobci v případě mimosoudního řešení sporu uhradili za převedení části pozemku
(tzv. předzahrádky) do jejich vlastnictví částku ve výši, kterou stanoví znalecký posudek, a který
posoudí hodnotu části pozemku (tzv. předzahrádky) v místě a čase obvyklou.
Po vzájemném vyjednávání právních zástupců žalobců a obce Lichoceves bylo proto
ujednáno, že mezi stranami sporu dojde k uzavření soudního smíru ve formě dohody
o narovnání ve smyslu ustanovení § 1903 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tak, aby
došlo k narovnání všech sporných práv a mimosoudnímu ukončení soudního řízení.
Předmětem dohody o narovnání bude následující:
−

Závazek obce Lichoceves převést pozemek parc. č. 12/4 o výměře 93 m2, jenž vznikne
oddělením od pozemku parc. č. 12/1 na základě geometrického plánu č. 125-158/2021,
a který je t.č. za oplocením ve vlastnictví žalobců, do výlučného vlastnictví žalobců;

−

Závazek žalobců uhradit obci Lichoceves za převedení výše citovaného pozemku
do jejich výlučného vlastnictví částku 107.000,- Kč, která byla zjištěna znaleckým
posudkem č. 16390-1032/2022, který nechala obec Lichoceves vypracovat znaleckým
ústavem společností XP invest, s.r.o. poté, kdy nesouhlasila s výší hodnoty pozemku,
která byla zjištěna znalcem pověřeným žalobci;

−

Po provedení úhrady závazek žalobců podat návrh na vklad vlastnického práva
k citovanému pozemku do katastru nemovitostí, když žalobci ponesou i veškeré náklady
s tím spojené;

−

Po pravomocném rozhodnutí katastrálního úřadu o povolení vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí závazek žalobců vzít zpět žalobu, která je t.č. vedena
u Okresního soudu Praha – západ pod sp. zn. 13 C 359/2021,

−

Obec Lichoceves i žalobci budou souhlasit s tím, že si každá strana ponese své náklady
řízení a nikdo tak po pravomocném zastavení řízení nebude hradit protistraně náhradu
nákladů řízení.

Po výše uvedeném bude celá záležitost nadobro skončena, když obec Lichoceves
za doposud nevyužívaný pozemek obdrží finanční náhradu, která bude ve výši tržní
hodnoty převáděného pozemku.

Jana Muchová v.r.
starostka obce Lichoceves

Vyvěšeno na úřední desce:
Sejmuto z úřední desky:
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