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Předmět žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

 

 

Žádám Vás o zaslání celého obsahu stanoviska advokátní kanceláře RITTER – ŠŤASTNÝ, na 

základě které byla na 32. zasedání Zastupitelstva města Litovel dne 28. 4. 2022 zamítnuta žádost 

o uznání vydržení věcného břemene – služebnosti stezky a cesty k části pozemku parc.č. 401, v 

k.ú. Myslechovice, ve vlastnictví města Litovel. 

 

 

 

Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

 

Plné stanovisko AK Ritter-Šťastný: 

 

Vaše věc o posouzení žádosti pana xxx a pana xxx o uznání vydržení práva věcného břemene 

k části pozemku ve vlastnictví Města Litovel se dostala k vyřízení mě, proto sděluji: 

 

Prošla jsem zaslané listiny a mám za to, že žádost důvodná není. Sami žadatelé přiznávají, že se 

jim nepodařilo dohledat jakýkoliv titul, který by jim zakládal právo užívání přístupové cesty ve 

formě nějakého věcného břemene či jiného práva. Pokud tvrdí, že u nich došlo mnohaletým 

užíváním sporné části pozemku k tzv. mimořádnému vydržení věcného břemene stezky a cesty 

dle ust. § 1095 obč. zák., pak mám za to, že k mimořádnému vydržení nedošlo. Judikatura 

k otázce mimořádného vydržení sice zatím není nějak bohatá, nicméně ze své praxe vím a 

z dostupných judikátů je zřejmé, že soudy k otázce mimořádného vydržení důsledně rozlišují 

užívání pozemku a držbu pozemku ve smyslu výkonu nějakého práva. Pokud k užívání 

předmětných pozemků ve smyslu výkonu práva odpovídajícího věcnému břemeni neexistoval 

v minulosti žádný titul, nikde ve smlouvách či listinách, kterými se disponovalo s nemovitostmi 

ve vlastnictví žadatelů se o nějakém právu přístupu nepojednávalo, stejným způsobem 

přistupovali a přistupují ke svým nemovitostem vlastníci ostatních nemovitostí z dané návsi, 

žadatelé si byli vždy vědomi, že přistupují ke svým nemovitostem po pozemku cizím, v podstatě 

po veřejném prostranství, které je obecně uživatelné, tedy může ho užívat kdokoliv, pak mám za 

to, že se takové užívání nedá podřadit pod výkon věcného břemene. Buď půjde o obecné užívání 

veřejného prostranství nebo půjde o prosté užívání cizího pozemku bez toho, aby byl uživatel 

v dobré víře, že vykonává právo věcného břemene ve svůj prospěch a tedy tento pozemek s tímto 

svým právem ovládá pro sebe.  

 

S ohledem na uvedené proto doporučuji žádost žadatelů odmítnout a neuznat tak vydržení práva 

odpovídajícího věcnému břemeni stezky a cesty.  

 

 

Informaci zpracoval:  

1. 6. 2022 JUDr. Marie Mazánková, právník města 

 

 

 

 


