Zapomenutý Přerov

Notářství
S ústavem notářství setkáváme se již ve
starověku u všech kulturních národů. Systemisace
jednotlivých míst notářských i jmenování notářů děje
se zpravidla státem, který stanoví i rozsah činnosti a
působnosti notáře, jenž jest nejen u různých národů,
nýbrž i u téhož národa v různých dobách různý.
Jest však snahou moderního zákonodárství, aby
se ustanovení, týkající se notářství, dle možnosti ve
všech státech co nejvíce sblížila a notářství stalo se
ústavem mezinárodním.
V našich zemích upraveno jest notářství
zákonem z 25. července 1871 č. 75 ř. z. Ustanovení
zákona toho samozřejmě nevyhovují již požadavkům
dnešní doby nejenom pro své úctyhodné stáří, nýbrž i
pro nedostatek úpravy poměrů a institucí, vzniklých
po vydání zákona. Osnova notářského řádu jest sice
na programu všech vlád již od konce minulého století,
od vzniku republiky bylo již několik osnov úplně
připraveno ku předložení zákonodárným sborům, z
různých však důvodů, zejména politických posud
žádná z nich nenabyla platnosti zákona.
Od roku 1871 působili v Přerově jako notáři:
JUDr. Cyril Zvěřina, notář v Přerově
František Zahrada, Dr. Jan Vater, Leopold Pospíšil a
Dr. Josef Gardavský. Nynější notář Dr. Cyril Zvěřina
narodil se dne 21. února 1876 v Rokytnici n. Rok. (u Třebíče) ze selské rodiny. Po ukončení studií
gymnasijních v Třebíči a Litomyšli studoval práva na Karlově universitě v Praze. Po vykonaných státních
zkouškách a rigorosech věnoval se počátkem roku 1900 praktické službě právnické a byv necelý rok právním
praktikantem u soudu v Třebíči, vstoupil do advokátní kanceláře Dr. Přerovského tamtéž. Odtud po
dvouleté působnosti přestoupil k notářství, kde tehdy byl nedostatek kandidátů. Jako kandidát a substitut
působil v Třebíči, na Plumlově, v Prostějově, Frenštátě, Brně, Kyjově, Hodoníně a Novém Městě na Mor. a
nabyl všestranné praxe ve věcech sporných i nesporných.
V roce 1908 jmenován byl notářem v Bystřici n. Pernštýnem a odtud v r. 1922 přeložen byl do
Přerova. Jest členem výboru Spolku notářů v CSR, odbočky pro Moravu a Slezsko, a od roku 1922
místopředsedou notářské komory v Olomouci.
Pro svoji odbornou zdatnost, přímou povahu, svědomitost a reelnost těší se všeobecné oblibě jak ve
společnosti, tak v úřadě.
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