Žaloba o vyklizení nemovitosti
(§ 1042 OZ)
V Hradci Králové dne ……………

Okresní soud
v Hradci Králové

Žaloba o zdržení se zásahu do vlastnického práva dle ust. § 1042 občanského zákoníku

Žalobce:
…………………, nar. ……………….., bydliště ……………….
adresa pro doručování ………………………..
Žalovaný:

…………………, nar. ……………….., bydliště ……………….

Dvojmo
s ……. přílohami

I.
Žalobce je výlučným vlastníkem pozemku označeného jako pozemková parcela č. ……… o výměře
…………….. m2 (zahrada) v katastrálním území a obci ......................., okres ............................. Tento
pozemek je zapsán v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. …………. u Katastrálního úřadu pro
...................................... kraj, Katastrálního pracoviště ...............................
Důkazy:

výslechem žalobce
aktuálním výpisem z katastru nemovitostí - LV č. …………..
s výhradou důkazů dalších

II.
Žalovaný je výlučným vlastníkem pozemku označeného jako pozemková parcela č. ……… o výměře
……………… m2 (zahrada) v katastrálním území a obci ..............................., okres .................................
Tento pozemek je zapsán v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. ………….. u Katastrálního úřadu pro
.............................., Katastrálního pracoviště ..................................
Důkazy:

výslechem žalovaného
aktuálním výpisem z katastru nemovitostí - LV č. ………
s výhradou důkazů dalších

III.
Ode dne ………….. žalovaný bez právního důvodu okupuje pozemek žalobce specifikovaný sub I. této
žaloby, a to tím způsobem, že na něm nechává nepřetržitě pást stádo …………. kusů ovcí plemeno
Merino. Též na žalobcově pozemku umístil drobné stavby typu ovčín, napáječka apod. Tím dochází k
zásadní devastaci žalobcova pozemku a vzniku následných škod.

Důkazy:

výslechem svědka ……………………
reportáží České televize ze dne ………… - předkládáme na nosiči CD-ROM

IV.
Výzvou ke zdržení rušení mého vlastnického práva doručenou žalovanému dne ………. jsem jej vyzval,
aby se zdržel rušivých zásahů, bohužel bez relevantní reakce žalovaného.
Důkazy:

předžalobní výzvou ze dne ……………

V.
Za této situace nezbývá žalobci než požádat, aby Okresní soud v Hradci Králové vydal následující
rozsudek:
Žalovaný je povinen do 15 dnů od právní moci tohoto rozsudku vyklidit pozemek žalobce označený jako
pozemková parcela č. ………. o výměře ……………….. m2 (zahrada) v katastrálním území a obci
........................, okres Hradec Králové, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
............................... kraj, Katastrálním pracovištěm ................................. na listu vlastnictví č…...
Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náklady soudního řízení.

Podpis:

…………………………………

