
Informace pro veřejnost

Vky zkratek použit v seznamech nemovitostíi

k.ú. katastrální území

oPsUB oprávněný su bjekt

oPo oprávněná právn ická osoba

oFo oprávněná fyzická osoba

r.c. rodné číslo

lč identifikačn í číslo právnické osoby

podíl čitatel vlastn ický podíl v čitateli

Podíljmenovatel Vlastn ický podíl ve jmenovateli

právnívztah - název právo k nemovitosti

LV list vlastnictví

Dne 1, 1, 2014 nabYl ÚČinnosti zákon č. 25612013 Sb., o katastru nemovitostí (dále jen katastrální zákon), kteni v §64 ukládá Českému Úřadu zeměměřickému a katastrálnímu předat úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
(dále jen ÚzsvM) Údaje o nemovitostech, u nichž není osoba dosud zapsanj v katastru nemovitostíjako vlastník nebo jiný
oprávněný označena dostatečně určitě.

v § 65 katastrálního zákona se ÚzsvM ukládá ve5t o nemovitostech s nejednoznačným vlastníkem evidenci, tuto
evidenci zveřejnit na svých internetových stránkách a Údaje předat obecnímu úřadu, na jehož území 5e nemovitost nachází,
s tím, Že obecní Úřad Údaje zveřejní na úřednídesce. Dále zákon ukládá tlZsVM provést v součinnosti s příslušným obecním
úřadem šetření k dohledání vlastníka,

zjistÍ-li ÚZSVM osobu vlastníka nemovitosti, písemně ho vyzve, aby předložil listiny dokládající jeho Vlastniďví
příslUŠném! katastrálnímu Úřadu, nebo uplatnil sVá vlastnická práVa v občanskopráVním řízenL Přihláslii se úzsVM osoba,
která tvrd| Že je Vlastníkem nemovito§ti, t]ZsVM ji písemně vyzve, aby listiny dokládající její Vlastnictví předložila
katastrálnímu úřadu, nebo uplatnila 5vá vlastnická práVa V občanskoprávním řízeni.

NepodařÍ-li §e Vlastníka zjistit a uběhne-|i lhůta podle občanského zákoníku, má se za to, že nemovitost je
opuŠtěná. Toto u§tanovení zákona Vychází ze skutečnosti, že k Vlastnictví takových nemovitostí se dlouhodobě nikdo
nehlásÍ, neplatí z nich daně, nepeČuje o ně, a tak lze předpokládat, že tyto osoby nevykonávají Vlastnické práVo ke svým
nemovitostem Ve 5mvslu § 1050 odst. 2 nového občanského zákoníku. Po Uplynutí 10 let nevykonávání Vlasinického práva
5e nemovitost považuje za opuštěnou a stáVá se vlastnictvím státu.

Pokud osoba (fYzická nebo právnická) zjistí, že je vlastníkem nemovito§ti uvedené na seznamu zveřejněném na
Webové adrese WWW.Uz5Vm,cZ, mŮŽe 5e obrátit na místně příslušné odloučené nebo územní pracoviště úzŠvv, ;eto;kontaktní Údaje nalezne na téŽe Webové adrese. Místně příslušné pracoviště úzsvv poradí osobě, která není v kátastru
nemovitostí dostatečně nebo Vůbec uvedena, jak dále podle zákona postupovat,

seznam nemovitostí zveřejněný Webu ÚZsVM je ve formátu ,,xls" a obsahuje výhradně údaje, které úZSVM
obdrŽel od Českého Úřadu zeměměřického a katastrálního podle § 64 záilkona č.256/2073 sb., o katastru nemovitostí, v
platném ZněnÍ. K prohlÍŽení těchto dat v uvedeném formátu lze využít nejen Macrosoft Excel, ale např. aplikaci
openoffice.or& která.je k dlspozici bezplatně na adrese http://WWW.openoffice.czlstahnout
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Výzva občanům

podle § 65 odst,3 zákona č.256120'3 sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a
dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí do§tatečně určitě

úřad pro zastupovánístátu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona
č. 256/2073 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří
nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon,
ab_Y se Přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště
Uřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Uřadu pro zastupování státu ve věcech majetkol,.ých lvrvw,uzsvm,cz v sekci,,Nabídka
majetku", v části ,,Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci..,

úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost,
že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1o5o, odst, 2 zákona č,
89/2072 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 72,2o2g, má se za to, že ji opustil, Potom ve smyslu
§ 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá Věc do Vlastnictví státu.

V Praze dne 6,3.2Ot4 |ng. Miloslav Vaněk v.r.
generální ředitel

Rašínovo nábřeží 390/42,128 O0 Praha 2
Yýzva
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