
Nový občanský zákoník č. 89/2013 Sb., ve vztahu k povinnostem vlastníků parcel na 
Nové Osadě  
Předmět a obsah vlastnického práva  

§ 1011  

Vše, co někomu patří, všechny jeho věci hmotné i nehmotné, je jeho vlastnictvím.  

§ 1012  

Vlastník má právo se svým vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně nakládat a jiné 
osoby z toho vyloučit. Vlastníku se zakazuje nad míru přiměřenou poměrům závažně rušit 
práva jiných osob, jakož i vykonávat takové činy, jejichž hlavním účelem je jiné osoby 
obtěžovat nebo poškodit.  

Omezení vlastnického práva  

§ 1013  

(1) Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, 
hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v 
míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i 
o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu 
na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní 
důvod.  
(2) Jsou-li imise důsledkem provozu závodu nebo podobného zařízení, který byl úředně 
schválen, má soused právo jen na náhradu újmy v penězích, i když byla újma způsobena 
okolnostmi, k nimž se při úředním projednávání nepřihlédlo. To neplatí, pokud se při 
provádění provozu překračuje rozsah, v jakém byl úředně schválen. 214  

 

ZÁKON č. 326/2004 Sb., ze dne 29. dubna 2004 v aktualizovaném znění  
  o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů 

  „Výpis“ 

   HLAVA II  
   OCHRANA  ROSTLIN  A  ROSTLINNÝCH  PRODUKTŮ PROTI ŠKODLIVÝM     
   ORGANISMŮM A  PORUCHÁM ROSTLIN 

   § 3  
   Základní povinnosti fyzických a právnických osob  
  
   (1)  Fyzická  nebo  právnická  osoba, která pěstuje, vyrábí, zpracovává anebo  uvádí  na    
    trh rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, a vlastník pozemku nebo objektu     
    nebo osoba, která je užívá z jiného právního důvodu, jsou povinni 
   a)  zjišťovat  a  omezovat  výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, 
aby     
   nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo 
k   
   ohrožení zdraví lidí nebo zvířat, 
   b)  používat  k  ošetřování  rostlin,  rostlinných  produktů  a  jiných předmětů proti     
   škodlivým organismům pouze přípravky, další prostředky a mechanizační  prostředky     
   povolené k používání podle tohoto zákona, a to způsobem, který nepoškozuje  okolní   
   porost, zdraví lidí a zvířat nebo životní prostředí. 
  
  (2)  Fyzické  a  právnické  osoby,  které jsou povinny plnit povinnosti uložené   jim   tímto      



   zákonem,   jsou   povinny   plnit   v oblasti rostlinolékařské  péče  také  úkoly  vyplývající   
   pro ně z bezprostředně závazných právních předpisů Evropské unie. 
   HLAVA VII  
   SPRÁVNÍ DELIKTY  
   Díl 1 
   Přestupky 

   § 79b 

  (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

   a)  jako  osoba,  která  pěstuje, vyrábí, zpracovává anebo uvádí na trh rostliny, rostlinné     
   produkty nebo jiné předměty, nebo jako vlastník pozemku nebo objektu nebo osoba,     
   která je užívá z jiného právního důvodu, poruší povinnost podle § 3 odst. 1 písm. a) 
       (2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 30 000 Kč. 

Plné znění zákona naleznete v menu Odkazy 

 


