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Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost
dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov (dále jen úřad), obdrželo dne 23.
7. 2013 podání pana P. N. s žádostí o poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím (vedenou pod sp. zn.: PD-9593/2013-808). Úřad žádosti vyhověl a
požadovanou informaci dne poskytl.
Požadováno bylo poskytnutí těchto informací:
Informace o časových změnách – „domu na adrese U Žebračky 108/22, 750 02 Přerov zbudovaném na
č. p. 6793/4 a vedeného pod LV 3291“, konkrétně:
1. Odkdy dokdy byl dům veden jako stavba jen na Mgr. Miloslava Nárožného.
2. Odkdy byl dům veden jako SJM tehdejších manželů Mgr. Miloslava a RNDr. Ivany Nárožné.
3. Odkdy dodnes je dům veden jen na Mgr. Miloslava Nárožného.
Poskytnuté informace k bodu 1)
Rodinný dům č. p. 108 v katastrálním území (dále jen k. ú.) Přerov evidovaný na parcele č. 6793/4
byl do výhradního vlastnictví pana Mgr. Miroslava Nárožného zapsán na základě Rozsudku
Okresního soudu v Přerově o vypořádání společného jmění manželů, sp. zn.: 7 C-291/2004 -433 ze
dne 27. 8. 2008, právní moc ke dni 15. 11. 2008, řízením Z-18165/2008-808. Řízení Z-18165/2008-808
bylo katastrální úřadu doručeno dne 17. 12. 2008, zápis v katastru nemovitostí byl proveden dne
26. 1. 2009. Rodinný dům č. p. 108 v k. ú. Přerov byl do vlastnictví pana Mgr. Miroslava Nárožného v
katastru nemovitostí zapsán dne 26. 1. 2009 a od tohoto dne je takto evidován v katastru
nemovitostí doposud.
Poskytnuté informace k bodu 2)
Rodinný dům č. p. 108 v k. ú. Přerov na parcele č. 6793/4 (původně i na parcele č. 6792/7) byl do
společného jmění manželů Mgr. Miroslava Nárožného a RNDr. Ivany Nárožné zapsán na základě
kolaudačního rozhodnutí Městského úřadu v Přerově č. j.: 1661/1996 SÚ, ze dne 2. 5. 1996, právní
moc ke dni 6. 5. 1996, řízením Z-2782/2001-808. Řízení Z-2782/2001-808 bylo katastrální úřadu
doručeno dne 15. 8. 2001, zápis v katastru nemovitostí byl proveden dne 20. 9. 2001. Rodinný dům
č. p. 108 v k. ú. Přerov byl ve společném jmění manželů Mgr. Miroslava Nárožného a RNDr. Ivany
Nárožné evidován od 20. 9. 2001 do 26. 1. 2009.
Poskytnuté informace k bodu 3) :
Rodinný dům č. p. 108 v k. ú. Přerov byl do vlastnictví pana Mgr. Miroslava Nárožného v katastru
nemovitostí zapsán dne 26. 1. 2009 a od tohoto dne je takto evidován v katastru nemovitostí
doposud.
Tím bylo zcela vyhověno žádosti o poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.

