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Upozorňujeme, že pokud nemáte zájem o zveřejnění svého jubilea ve zpravodaji, volejte 
na číslo obecního úřadu 556 760 181, a dále upozorňujeme, že pokud nemáte zájem o 
návštěvu zástupců obce u příležitosti 80. a víceletých narozenin, opět dejte vědět na 
obecním úřadě. 

Přáním obce je respektovat a chránit soukromí všech obyvatel obce. 

Všem našim jubilantům přejeme k životnímu jubileu především 
dobré zdraví, hodně elánu, spokojenosti a radosti 

 Marta  Bárová    

 Jiřina  Marková 

 Pavel  Boháč   

 Jana  Boháčová    

 Jozefa  Marková   

 Pavla  Genzerová   

 

Přejeme dětem krásně prožitý Mezinárodní den dětí.  

Děkujeme paní Ludmile Krausové za skvělé nápady na kulturní a sportovní akce 

pořádané pro seniory a klub žen. Úžasný byl zájezd do Frýdku-Místku a Staříče do 

Miniarboreta u Holubů. Příjemně jsme se pobavili při škvařenici na zahradě u Milana i s 

muzikou pana Wagnera.  

Ještě jednou moc děkujeme a těšíme se na další akce.  

Hanka Kalíšková  

http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
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Projekty na cyklostezku a chodník ve směru na Štramberk  

 

Konečně se nám podařilo poskládat všechny potřebné podklady, abychom mohli podat 

na stavební úřad žádost o stavební povolení na chodník ve směru na Štramberk a dále 

žádost o umístění stavby cyklostezky ve směru na Nový Jičín.  

Po všech překážkách, které jsme museli zdolat, abychom získali souhlasy ode všech 

účastníků řízení, se mi zdá neuvěřitelné, že jsme se dostali k tomuto cíli. Pro stavbu 

chodníku budeme v průběhu léta žádat o získání dotace ze státního fondu dopravní 

infrastruktury. Rozpočet stavby je předběžně naplánován totiž na 8 miliónů korun, proto 

bychom chtěli aspoň na část této investice získat peníze z jiných zdrojů. 

Hezké letní dny přeje Marie Janečková 

 

Oprava kanalizace před Besedou 

V průběhu minulého měsíce jistě mnoho Vás zaregistrovalo, že před Besedou jsme 

rozebrali chodník a pustili se do opravy kanalizace. Neradi jsme si přiznali, že 

kanalizace je ve špatném stavu a že způsobuje velké problémy s vlhkostí ve skautské 

klubovně.  Práce s opravou byla složitá – nedostatek prostoru u hlavní silnice, betonové 

vrstvy v chodníku – to vše ztěžovalo práci. Výsledek však stojí za to, zdi v suterénu 

budovy se i během této poměrně krátké doby výrazně vysušily a věříme, že Beseda 

bude mít problém s vlhkostí na spoustu let konečně vyřešen. 

Marie Janečková 

Sběrný den nepotřebných jízdních kol pro Afriku 

 

Máte doma kolo, které již nepotřebujete? Nevadí, že je 

nepojízdné. I taková kola sbírá nezisková organizace Kola pro 

Afriku o.p.s. a zasílá je dětem do Gambie, kterým tak zkrátí cestu 

do škol a zároveň zlepší podmínky pro jejich budoucnost. 

Rozhodli jsme se tuto akci podpořit organizováním sběrného dne i v naší obci. Pokud se 

tedy chcete smysluplně zbavit svého kola, dopravte je ve středu 6. června od 8 do 17 

hodin k obecní kůlně. Zde budeme mít v tomto dni zřízené sběrné místo. 

I takovým způsobem můžeme pomáhat naší i gambijské společnosti a přírodě. 

Marie Janečková 

http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
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KLUB ŽEN    zve své členky ve středu 6. června  do přísálí Besedy v 17:00 hod. 

ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ se bude konat  v pondělí  4. června v konzultační místnosti 
lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00.     
       
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU  se bude konat v pondělí  18. června  
ve stejnou dobu. 

 

Kulturní komise Rybí Vás zve na 

TŘEŠŇOVÉ SLAVNOSTI 

v sobotu 16. června od 14:30 do Hospůdky u Milana 

Budeme rádi, pokud přinesete na ochutnání napečené výrobky 

z třešní.  

Doneste ochutnat také něco ostřejšího. 

K poslechu i k tanci bude hrát country & bluegrass skupina CIZINCI 

Pro děti je připraven skákací hrad a další zábavný program. 

 

            Pobočka České pošty – Partner Rybí si dovoluje oznámit, 
 že ve dnech 

 
14. června a 15.června 2018 

 
 bude omezen  její provoz. 

 
Dne 14.6. 2018 bude pošta otevřena pouze od 15.30 do 16.30 hodin. 
Dne 15.6.2018 bude pošta otevřena pouze  od 8.00 do 9.00 hodin. 

 
Důchody splatné v těchto dnech BUDOU DORUČOVÁNY 
(tzn. doručovatelky Vám důchody donesou do místa bydliště) 

http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
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V sobotu 16. června od 14.30 se budou konat 

v Hospůdce u Milana 
 

„T Ř E Š Ň O V É     S L A V N O S T I“ 
 

        
 

Mlsné jazýčky potěší napečené dobroty z třešní z Vaší kuchyně 
Pro osvěžení budou připraveny čerstvě natrhané třešně. 

 
 

Pro děti jsou připraveny soutěže a oblíbený skákací hrad. 
 
 

Své šermířské umění předvede skupina POST MORTEM. 
 
 

O občerstvení se postará pan Milan Purmenský. 
 
 

K vytvoření dobré nálady přispěje country kapela 

 
CIZINCI  

Na příjemné odpoledne s Vámi se těší kulturní komise a KDU-ČSL  

 

http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html


6 

 

Turistický oddíl TJ Rybí má ještě volná místa na tyto zájezdy: 
 
23.6. 2018 - zájezd do Orlických hor na Suchý vrch 
                       Trasa: Mládkov , Vysoký kámen, dělostřelecká tvrz Bouda , 
                       Suchý vrch , Jablonné nad Orlicí ( 20 km ) 
                       Cena zájezdu : 300 Kč pro členy TJ Rybí 
                                                320  Kč  pro ostatní 

23.-26. 8. 2018 – zájezd do Jizerských hor 
                            Ještěd , okolí Bedřichova , osada Jizerka  
                            Ubytování s polopenzi  Penzion u Elišky v Bedřichově 
                            Cena zájezdu : 2 100 Kč pro členy TJ Rybí 
                                                     2 300 Kč pro ostatní 
 
Délky tras a jejich náročnost si můžete individuálně upravit.  

 
Přihlášky a další informace o zájezdech do 10. června 2018 
u Jiřího Honeše na tel. 607 727 579  nebo  emailu j.hones@seznam.cz 

Kdo se připojí k aktivním seniorům  
 

Ve středu 6. června 2018 uskutečníme výšlap na Bílou horu.  
Pojedeme autobusem v  9.10 do Štramberka. 

Jízdné autobusem bude hrazeno z dotace Moravskoslezského kraje. 

http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
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4-členná rodina z Rybí hledá  

z důvodu rekonstrukce svého RD  

dočasný podnájem  

po dobu cca 1 roku. 

Prosím nabídněte 

na tel. č. 777 180 876 

                  Eva a Jirka Kelnarovi  

 

1. den – odjezd v pátek 29.6.2018 z Rybí - Fojtství v  5:15 hod. (přistavení 
autobusu v 5:00 hod.) , autobus bude zastavovat i Rybí - horní. Průvodce zájezdu 
přistoupí v Brně. 
  
Příjezd cca 9:30 h. Telč – prohlídka města,  
Třeboň cca 2 hodiny prohlídka města historické centrum a Schwarzenberská hrobka, 
pokud vyjde čas - možnost zastávky v České Budějovice centrum …. 
přejezd na večeři, ubytování Písek 
  
  
2. den 
Po snídani odjezd Hluboká nad Vltavou – prohlídka zámku  
Český Krumlov – prohlídka města, zámku (v případě možnosti návštěva otáč. divadla), 
možnost návštěvy klášteru Zlatá Koruna.  
Večeře, ubytování 
  
  
3. den 
Po snídani Tábor – prohlídka města, možnost návštěvy památníku Jana Žižky u 
Sudoměře, případně návštěva Chýnovských jeskyní a při cestě zpět Pelhřimov – 
prohlídka města nebo návštěva Muzea rekordů 
  

POZN: Program zájezdu se může z technických či organizačních důvodů nebo po 
domluvě s průvodcem mírně pozměnit (podrobnosti sdělí průvodce)!! 
  
V ceně :   doprava, ubytování v dvoulůžkových pokojích v Písku 
                polopenze, průvodce 
  

http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
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Ze zasedání rady obce  

Pochvala  - poděkování našim mladým muzikantům, kteří nám v sobotu 26.května v 

Besedě celý večer hráli písničky od Čechomoru, Fleretu, Olympicu, Michala Davida, 

country ,….. Byli skvělí, líbili se malým, starším i těm nejstarším. Jen škoda, že tak málo 

rybjanů přišlo podpořit tu naši skvělou kapelu. (Kde jste všichni byli?) Hráli a zpívali pro 

radost nám i sobě. Takže ještě jednou dík. 

Seniorky 

 

V měsíci květnu rada obce  

schválila:  

 dodatek č. 4 Smlouvy o zajištění provozu sběrného místa BRO mezi Obcí Rybí a 

společnosti ASOMPO, a.s. se sídlem Životice u Nového Jičína 194 (týká se 

navýšení cen za odvoz bioodpadu pro obec). 

 smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti) k zemní přípojce NN k.ú. Rybí č. 

IP-12-8020161 (přípojka NN na cestě nad hasičárnou). 

 uhrazení jízdného na závěrečný školní výlet žáků 5. třídy na školní výlet do Prahy 

(dárek obce Rybí žákům 5. ročníku na rozloučenou s povinnou školní docházkou 

v obci Rybí) 

 poskytnutí finančního daru Lince bezpečí z.s. IČ 613 83 198 ve výši 2.000,- Kč. 

 doplnit komunikaci č. 30 o dopravní značení omezující rychlost na 30 km/hod a 

doplňkovou tabulí „zvýšený pohyb chodců“. 

 

ukládá:  

 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, § 31 odst. 2, písmene c) odvod peněz z Fondu investic Základní školy A. 

Zábranského do rozpočtu obce Rybí a to ve výši 50.000,- Kč (bude z něj hrazeno 

pískoviště u školy. 
 

vzala na vědomí: 

 zprávu o zvýšení dohledu policejních hlídek na silnici II/482 po dobu rekonstrukce 

D48. Důvodem je nárůst dopravy na této silnici. 

 zprávu o rozpisu rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání a dalších přidělených 

prostředků ze státního rozpočtu pro oblast školství v roce 2018. 

http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
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My myslivci už jenom jako v pohádkách píšeme k měsíci 

červnu o myslivosti a ochraně přírody. Skutečnost je, ale 

úplně jiná. Je pravdou, že jdeme pořád za naději 

ke zlepšení, jenom nevím, jestli se toho dočkáme.  

Myslíme si, že ta násilná kolektivizace na vesnicích do  JZD 

v padesátých letech, kdy nesmyslným rozhodnutím člověka 

byla narušena příroda rozoráním mezí a dalšími postupy, 

které nebyly domyšlené selským rozumem, ale lidmi, kteří 

tomu vůbec nerozuměli.   

Píšeme rok 2018 a zdá se, že o nějaké změně k lepšímu to 

vůbec nevypadá. Ba naopak o tom, že „moderní 

zemědělství“ velmi negativně ovlivňuje stavy drobné zvěře, snad dnes již nepochybuje 

vůbec nikdo. Struktura plodin s důrazem na technické plodiny, nekompromisním 

používáním silné a širokozáběrové techniky, ničení posledních zbytků mezí či polních 

mokřadů proto, aby dotační plocha byla co největší. Snaha o co nejvyšší výnosy za 

téměř jakoukoli cenu, ničení přirozené úrodnosti půd, obrovská eroze a nekompromisní 

ztráta dlouhodobější perspektivy. Jedná se jen o to vydělat co nejvíc tady a teď.  Takové 

je bohužel, v převažující většině, dnešní české kořistnické velkozemědělství.  Ve výčtu 

hříchu není zmíněno ještě o jednom problému a to je velké nadužívání pesticidů.  Zatím 

co ostatní znaky dnešního stavu jsou dobře viditelné, užívání agrochemikálií není tolik 

vidět. O to je ale zrádnější a dostáváme se rychle do situace, která vyžaduje řešení.  

Toto řešení, ale nepřijde bez tlaku veřejnosti a to nejen myslivecké.  Jak nepochopitelně 

a iracionálně se dnes zachází s pesticidy si ukážeme na příkladu zdaleka 

nejpoužívanějšího herbicidu glyfosátu, známého pod značkou ROUNDUP. Dříve 

zemědělci po žních strniště povrhli nebo podmítli. Chvíli se to nechalo a pak pooralo a 

zaselo, něco na podzim a něco na jaře. Dnes při velkoplošném hospodaření to 

podiskují a preventivně postříkají chemikáliemi před a po zasetí znovu. Tak, že kolik 

těch škodlivých jedovatých látek přijde do půdy, si nedovedeme ani představit. 

Za myslivecké sdružení Rybí 

 Jindřich Purmenský  
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Informace o soutěžích žactva SPV Rybí - výsledky 
  

Sportovní víkend mládeže se již tradičně uskutečnil 4.5.- 5.5. v Mošnově. Naše děti si 
poměřily síly se sportovci z okolních odborů Kopřivnice, Pustějova, Bílovce, Palkovic, 

Metylovic, Kunčic pod Ondřejníkem a domácího Mošnova. 
Páteční odpoledne patřilo atletickému čtyřboji, ve kterém se žáci a žákyně umístili podle 

jednotlivých kategorií takto: 
 
dorostenky -     1.místo Ludmila Krausová 
st.žákyně III.   - 1.místo Šárka Krausová 
                         3.místo Rozálie Kudělková 
                         5.místo Aneta Marková 
                         7.místo Kristýna Víchová 
ml.žákyně II.  - 1.místo Anastázie Kudělková 
ml.žákyně  I.  - 2.místo Veronika Šprlová 
dorostenci -     1.místo Bohuslav Kraus 
                        2.místo Rostislav Červenka 
st.žáci III.   -    1.místo Vojtěch Honeš 
                        4.místo Vojtěch Šmiřák  
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Po dokončení atletických disciplín proběhl turnaj v Brannballu, který naše smíšené 
družstvo VYHRÁLO. 
 
Páteční večer pokračoval noční návštěvou letiště Leoše Janáčka.  
V sobotu ráno vyběhly naše dvojice po Medvědí stezce a jak to dopadlo: 
 4.místo Veronika Šprlová + Anastázie Kudělková 

1.místo Rozálie Kudělková + Kristýna Víchová 
2.místo Šárka Krausová + Aneta Marková 
1.místo Vojtěch Honeš +  Vojtěch Šmiřák  
3.místo Ludmila Krausová + Marie Červenková 
2.místo Bohuslav Kraus +  Rostislav Červenka 

 
 Krajské kolo atletického čtyřboje se konalo 12.5.2018 ve Stonavě: 

 11.místo Veronika Šprlová 
  6.místo Anastázie Kudělková 
  2.místo Šárka Krausová 

   7.místo Rozálie Kudělková 
   8.místo Aneta Marková 
  
Krajské kolo Medvědí stezkou proběhlo 19.5.2018 v Mošnově 
  4.místo Bohuslav Kraus + Ludmila Krausová 
  
  Všechny tyto výsledky naleznete na stránkách www.caspv.cz               Liba Mužíková 
  

http://www.caspv.cz
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 Ilustrovaná encyklopedie – Zemědělství 
     Díky této poutavě psané encyklopedii plné krásných obrázků se děti dozví například, čím se 
zabývají včelaři a jak od včel získávají med. Také poznají, jak se dojí krávy a jak se potom 
z mléka dělá sýr. Poznají letní žně a podzimní vinobraní a získají spoustu dalších informací o 
zemědělské výrobě. 
 
     P. Wohlleber     Slyšíš, jak mluví stromy? 
     Tato kniha je určena pro děti od 6 let. Autor v ní odpovídá na otázky, které jsou neobvyklé, 
originální a často velmi zábavné. Jeho snadno pochopitelné a téměř vždy překvapivé odpovědi 
umožňují dětem vidět život v lese zcela odlišnýma očima. 
 
     P. Šiška – D. Rapoš    Když draka bolí hlava 
     Barborka s Tomíkem tráví prázdniny u babičky a dědy v kovárně pod Dračí skálou. Mají 
také netradičního pomocníka, dvouhlavého draka Čmoudíka. Jedna jeho hlava mluví česky a 
druhá slovensky. A právě on vypráví dětem napínavý příběh o vzniku Království Draka a velké 
lásce princezny Adélky a prince Janka.  
Podle této knihy se právě natáčí filmová pohádka a některé zimní scény se natáčely ve 
Štramberku. Další natáčení by se mělo uskutečnit v průběhu května a června. 
 
     D. Mapleová     Psí záchranářky – Báječný pes 
     Saša, Kim a Taylor jsou nerozlučná trojice, která nejraději tráví volný čas ve společnosti 
psích kamarádů. Venčí mazlíčky zaneprázdněným lidem a pomáhají tak získat peníze na 
provoz psího útulku. Ale v nedalekém psím salónu okopírují jejich nápad a tak musí bojovat 
s nečekanou konkurencí. Zůstanou jim zákazníci věrní, protože vědí, že jsou prostě nejlepší? 
 
     S. Shepardová    Perfekcionistky – Hodné holky 
     Pěti studentkám posledního ročníku střední školy Beacon Heights High se změnil život 
doslova ze dne na den. Jedné noci byl zabit jejich spolužák Nolan a vyšetřování této vraždy se 
stále víc zamotává. Tento arogantní floutek sice dívkám ošklivě ublížil, ale to neznamená, že 
ho jedna z nich musela zabít! A když se objeví další mrtvola, jsou už vystrašené z nejisté 
budoucnosti. 
 
     P. Dvořák     Atlas oblaků 2016 
     V této populárně-naučné publikaci o oblacích se dočtete o jejich druzích, tvarech, formách a 
zvláštnostech. Kniha se také podrobněji zabývá vlhkostí v atmosféře, vzniku oblaků a srážek a 
vazbou oblačnosti na typy počasí. V atlasu najdeme také velké množství fotografií a 
vysvětlujících grafik. 
 
     F. Starý – Z. Berger    Jedovaté rostliny 
     Kniha seznamuje čtenáře s jedovatými rostlinami, vyskytujícími se v přírodě u nás i v cizině. 
Byla napsána pro ty, kteří jedovaté rostliny neznají, chodí kolem nich a mohli by se přiotrávit 
nebo dokonce zemřít. V knize je zmíněna i historie jedů a jejich zneužívání. 
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Věrka Šustalová, knihovnice 

 

     M. Knauerová – J. Drnková  Atlas bylin 
     V naší přírodě můžeme najít po celý rok mnoho bylin. V této knize jsou řazeny abecedně, 
vždy podle barvy květů. Jednoduché určující znaky a fotografie pořízené v přirozeném 
prostředí, pomohou k jejich snadnému určení.   
 
     P. Taylor     Doktore, hlavu vzhůru! 
     Než se doktor Fingal začal starat o své pacienty v městečku Ballybucklebo, nastoupil jako 
mladý vojenský lékař do války proti hitlerovskému Německu. S milovanou Deirde plánují 
svatbu a opravdu se i v tomto válečném období vezmou. Brzy po svatbě je Fingal povolán 
jako lodní lékař na bitevník Warspite. V této knize právě vzpomíná na toto období, které mu 
přineslo mnoho bolesti. Ovšem nové příhody a bláznivé situace z jeho současné lékařské 
ordinace mu pomáhají zapomenout na přízraky z válečné minulosti.  
 
     R. Třeštíková     Dobře mi tak 
     Sebestředný a bezohledný malíř Boris se rozvádí se svou ženou Vanesou a stěhuje se ze 
společného bytu ke svému kamarádovi Viktorovi. Tento životní zlom ho náhle nutí zamyslet se 
sám nad sebou, uvědomit si všechna životní selhání. Se svérázným humorem se tedy pokouší 
poněkud neohrabaně napravit své chyby. 
 
     D. Francis – F. Francis   Křížová palba 
     Po vážném úrazu Thomas Forsyth rychle ukončí svou kariéru důstojníka britských 
vojenských sil v Afganistánu. Po návratu do Anglie je nevlídně přivítán svou matkou, která je 
trenérkou koní. Brzy zjistí, že neznámý vyděrač ji nutí, aby ubližovala svým vlastním koním. A 
tak se Thomas pustí po jeho stopě a snaží se vyřešit tuto nebezpečnou situaci. 
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9. 5. 2018 

Převod nemovitosti je nutno zapsat do katastru nemovitostí

Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, 

v dnešním příspěvku se zaměříme 

zejména na závěrečnou fázi převodu 

nemovitosti. 

V případě, že kupujeme či prodáváme 

nemovitost, tak uzavíráme kupní 

smlouvu. Tuto smlouvu následně 

musíme promítnout do evidence 

katastru nemovitostí. Podle ust. § 1105 

občanského zákoníku „převede-li se 

vlastnické právo k nemovité věci 

zapsané ve veřejném seznamu, nabývá 

se věc do vlastnictví zápisem do 

takového seznamu.“ 

A právě zápis do katastru nemovitosti 

je samostatný úkon, který po uzavření 

kupní smlouvy musíme sepsat a na 

katastr nemovitostí s příslušným 

poplatkem za zápis odevzdat. 

Nastávají případy, kdy se na tuto 

povinnost zapomíná a kupující se 

mylně domnívají, že „přeci kupní 

smlouvu mají, tak mají také 

nemovitost.“ 

Bohužel tomu tak není a bez zápisu do 

katastru nemovitostí není vlastnictví 

převedeno. Kdy podat návrh na zápis 

do katastru nemovitostí, je pouze na 

prodávajícím a kupujícím. 

Nejjednodušší je však s podáním 

návrhu neotálet (pakliže není 

dohodnuto například vyčkání na 

vyřízení hypotéky nebo složení peněz 

do advokátní úschovy) a vše na katastr 

nemovitostí podat ihned po podpisu 

kupní smlouvy. 

V rámci zápisu u katastru nemovitostí 

může nastat situace, kdy katastrální 

úřad návrh na zápis zamítne. Důvody 

mohou být různé. Například nesprávné 

označení prodávajícího, kupujícího, 

nemovitosti, překlep v údajích (vše 

musí být ve shodě s katastrálním 

zákonem, katastrální vyhláškou, 

prohlášením vlastníka, kupní 

smlouvou). 

Na takovou situaci je vhodné myslet 

již v kupní smlouvě, kde si prodávající 

a kupující vzájemně nastaví 

mechanismus, jak se budou chovat. 

Tedy například prakticky: 

1. zda si vrátí zaplacené peníze a od 

prodeje ustoupí, 

2. zda společně uzavřou novou 

opravenou kupní smlouvu či 

sepíší nový opravený návrh na 

zápis do katastru nemovitostí, 

3. kdo opravu dokumentů zajistí, 

4. v jaké lhůtě se strany sejdou a vše 

sepíší, 

5. kdo uhradí nový poplatek pro 

zápis do katastru nemovitostí. 

Všechny tyto okolnosti se mohou 

vyřešit bez formální úpravy a 

přirozeně. Nastávají však také situace, 

kdy se prodávající nebo kupující 

rozhodne zamítnutí u katastru 

nemovitostí využít a od celého 

převodu nemovitostí tak ustoupit. 

V takovou chvíli je vhodné formální 

úpravu postupu a závazky k tomuto 

příslušné mít sjednány právě v kupní 

smlouvě. 

Nyní se podíváme na dvě zajímavosti 

související s převody nemovitostí. 

První z nich jsou tzv. pozemkové 

úpravy podle zák. č. 139/2002 Sb., o 

pozemkových úpravách a 

pozemkových úřadech. Podle tohoto 

zákona se „ve veřejném zájmu 

prostorově a funkčně uspořádávají 

pozemky, scelují se nebo dělí a 

zabezpečuje se jimi přístupnost a 

využití pozemků a vyrovnání jejich 

hranic tak, aby se vytvořily podmínky 

pro racionální hospodaření vlastníků 

půdy. V těchto souvislostech původní 

pozemky zanikají a zároveň se 

vytvářejí pozemky nové, k nimž se 

uspořádávají vlastnická práva.“ 

Zjednodušeně řečeno tedy může dojít 

ke změně vlastnictví pozemků 

(odejmutí jednoho, nabytí jiného, 

změny výměry či manipulaci s částí 

pozemků), a to bez uzavírání kupní či 

jiné smlouvy ze strany vlastníka. 

Celý proces samozřejmě neprobíhá 

tajně. Je veřejný, vlastníkům pozemků 

jsou upozornění a listiny o 

pozemkových úpravách doručovány a 

vlastník se může vyjadřovat, podávat 

námitky. 

Je však podstatné tyto věci sledovat, 

kontrolovat a přebírat poštu, případně 

sledovat úřední desku. 

V případě, že se vlastník nebude 

chovat aktivně a bude lhostejný k jemu 

doručeným písemnostem, pak může 

nastat situace, že po letech zjistí, že již 

není vlastníkem toho, čeho vlastníkem 

byl. 

Druhou zajímavostí spojenou 

s převody nemovitostí jsou 

zprostředkovatelské smlouvy 

s realitními kancelářemi (dále jen 

„RK“). Zda využít RK nebo nikoliv a 

smlouvy sepsat sami/s notářem/s 

advokátem, je pouze na prodávajícím a 

kupujícím. 

Setkávám se však s případy, kdy RK 

s prodávajícími sepíší 

zprostředkovatelské smlouvy, tvrdí, že 

jsou nevýhradní, ale opak je pravdou. 

Mezi výhradním (exkluzivním) a 

nevýhradním zprostředkováním je 

významný rozdíl. Doporučuji tedy 

důkladně číst smlouvu s realitní 

kanceláří. 
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