Žaloba o vypořádání společného jmění manželů
Informace a vzor žaloby o vypořádání společného jmění manželů.

Okresnímu soudu
v Brně

Roosveltova 3

612 00 Brno

Žalobkyně:Petra Mrázová,roz. Míková

Úvoz 2, 602 00 Brno

r.č 222222/2222

Žalovaný:

Karel Mráz
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Úvoz 2, 602 00 Brno

r.č. 123456/7890

Věc:

Žaloba o vypořádání společného jmění manželů

Soudní poplatek ve výši 1000,- Kč uhrazen kolkem.

Dvojmo

Čl. 1

1.1
S žalovaným jsme vstoupili v manželství dne 1. 1. 1995 na Městském úřadu v Brně, přičemž
naše manželství bylo bezdětné. Manželství bylo rozvedeno rozsudkem Okresního soudu v Brně dne
5. 5. 2005, č. j. 11N/2005, který nabyl právní moci dnem 20. 5. 2005.

Čl. 2

2.1
Během trvání manželství jsme ze společných prostředků zakoupili pouze tyto hodnotné věci:
dne 2. 2. 1998 dům na ulici Úvoz 2, 602 00 Brno na parcele č. parc. 123 se sociálním zařízením a
kuchyňskou linkou (dále jen „dům“). Dům a pozemek jsou zapsány jako vlastnictví společného jmění
manželů u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště v Brně na listu
vlastnictví č. 234 pro obec a katastrální území Brno, který užíváme společně, dne 3. 3. 1998 koženou
sedací soupravu v černém provedení zn. Luxus typ Probe a sestavu nábytku do celého domu zn. IKEA
typ Medison, které užíváme společně, dne 8. 8. 2004 barevný televizor Philips v.č.TX100, který užívá
žalovaný a dne 9. 9. 2004 zahradní skleník na květiny, který užívám já.

2.2
K datu nabytí právní moci rozsudku o rozvodu, to je k 20. 5. 2005, má podle znaleckého
posudku Dr. Ing. Josefa Kvašáka, soudního znalce, dům hodnotu1 000 000,- Kč, sestava nábytku a
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sedací soupravy 10 000,- Kč, televizor 5 000,- Kč a skleník 10 000,- Kč.

Čl. 3

3.1

Na vypořádání zaniklého společného jmění se nemůžeme dohodnout.

Čl. 4

4.1

Navrhuji proto vydání tohoto

rozsudku:

Z věcí, které měli odpůrci ve společném jmění, se přikazuje do vlastnictví žalobkyně
televizorPhilips a zahradní skleník. Do vlastnictví žalovaného pak sedací kožená souprava
Luxus typ Probe, sestava nábytku IKEA a dům č.p. 2 zapsaný u Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště v Brně na listu vlastnictví č. 234 pro katastrální
území Brno. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na vyrovnání podílů částku 500 000,Kč do 30 dnů od nabytí právní moci rozsudku. Žádný z účastníků nemá nárok na náhradu
nákladů řízení.

V Kutné Hoře dne 8. 8. 2005

_______________________

Petra Mrázová

Důkaz: výslech účastníků

osobní doklady účastníků

spis okresního soudu v Brně
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pořizovací doklady k nábytku, televizoru, skleníku a nemovitostí

výpis z katastru LV 234 pro KÚ Brno
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