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Žaloba o určení vlastnictví a vydání věci.

Okresnímu soudu
v Brně

Roosveltova 3

612 00 Brno

Žalobce:

Karel Mráz

Úvoz 2, 602 00 Brno

r.č. 123456/7890

Žalovaný:

Josef Kvašák

Kounicova 2, a602 00 Brno
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r.č 222222/2222

Věc:

Žaloba o určení vlastnictví a vydání věci

Soudní poplatek ve výši 1000,- Kč uhrazen kolkem.

Dvojmo

Čl. 1

1.1
Žalovanému jsem dne 8.8.2008 půjčil, na základě ústní dohody, motocyklové čtyřstopé
vozidlo zn. Takahashi, typG500, VIN: TZZ12345678T,nehomologované pro provoz na veřejných
komunikacích České Republiky (dále jen „čtyřkolka“), pořízené dne 7. 7. 2008 v motoprodejně
Motomo Brno, za účelem svozu rostlinného odpadu na rozlehlém pozemku žalovaného, a to na dobu
14 dní. Čtyřkolka byla pojízdná a zcela v pořádku, u
předání byl přítomen ještě náš společný
známí, Jan Urban, Úzká 15, 612 00 Brno, r.č. 780912/1234.

Čl. 2

2.1
Žalovaný mi po uplynutí dohodnutého období odmítl čtyřkolku vydat do doby, než mu
zaplatím 10000,- Kč s tím, že se porouchala a musel ji nechat na své náklady opravit. Pokud tak
neučiním, ponechá si ji ve svém vlastnictví. Oprava, dle faktury od motoservisu Alom s.r.o., stála
výše uvedených 10000,- Kč. Doklady o pořízení čtyřkolky bohužel nemám, jelikož jsem je ztratil.

Čl. 3

3.1
S návrhem žalovaného nesouhlasím, k dohodě mezi námi tedy nedošlo. Žalovaný nemá
právo po mě požadovat jakýkoliv obnos peněz, neboť čtyřkolka byla zcela v pořádku a její opravou ji
tedy žalovaný vrátil do původního stavu. Dle vyjádření motoservisu Alom s.r.o., došlo k poruše proto,
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že se do motorového prostoru dostalo čerstvé listí a dřevěné štěpy, což vedlo k následnému vniknutí
těchto přímo do motoru.

Čl. 4

4.1

Navrhuji proto vydání tohoto

rozsudku:

Vlastníkem motocyklového čtyřstopého vozidla zn. Takahashi, typ G500, VIN:
TZZ12345678T, je žalobce. Žalovaný je povinen toto vozidlo vydat žalobci, a to v
původním stavu, v jakém mu ji žalobce půjčil, do 3 dnů od nabytí právní moci rozsudku.
Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení do 3 dnů od nabytí
právní
moci rozsudku.

V Brně dne 10. 10. 2008

________________________

Karel Mráz

Důkaz:
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