
Infornrace pro r,,;:i-giřt951

Dne 1' 1' 2014 nabvl Účinnosti zákon t,256/2aB sb., a katastru nerrrovitostí (dále jen katastrální žákon), kten/ v §64 Lrk|ádá Českému ÚřadU zeměměřickém! a katastrálnímu preout úiuau-p. žastupování státu ve věcech ma.ietkových(dále jen ÚzsvM) Údaje o nemovjtostéch, ! nichž neníosoba dosud zapsaná'v kalastrl] nemovitosti iako vlastník nebo jínýop,;vněnÝ o.,aa.en. cj tdt.ině U.čire
V § 65 katastrálního žákoná se ÚZsVM ul |adj Vé5t o nernov]tostech s nejednoznačným V|.5t|íkem evidenci, tutoevidencizveřejnit na 5Vých internetových 5tránkách a úd3je předat obec;í;; úřadú, na jehož území se nernovitost nachází,s tím, Že obecní Úřad Údaje zveřejní na úřecjní desce. Dále zákon uklácá úZSVM provést v součinnosti 5 přislušným obecnímúřadem šetření k dohiec].iní vlastníka,
Zji5ti-li ÚZsVlr1 osobu Vlastníka nemoVitosti, pÍ5ernně ho vyzve, aby přeCjložiI listiny doklá.]ající jeho VlastnjctvípřísluŠnému katastrálnín]u ÚřadU, nebo uplatí]iI 5Vá Vlastnická práVa; obÉ.n.t opr;uni- řízení, PřihIá5í li se úZSVM o50ba,která tvrdi Že je vlaslníkem nemoVitostl, U?sYr\,a, J p]5em;é ur.u., uuf liStiny dok|ádající její Vlastnictví předložiiakatastrálním! úřadu, n.bo uplatnila 5vá Vla5tnická pr;ua u oo;ansrop.;unim lizeni,
Nepodaři-li se Vlastníka zjistit a uběhne-li lhůta podle občan§kého zákoníku, má se za to, ie nemovito.t jeopuŠtěná, Toto Ustanovení Zákona Vycháží ze skutečnosti, že k vlastnictví takových nemovitostí s9 dlouhodobě nikdonehlárÍ, neplatí z nich daně, nepeČuje o ně, a tak lze předpokládat, že tyto o5oby nevykonáVají Vlastnické p.áVo ke §Výmnemovitostem ve smYslu § 1050 odst, 2 nového občén§kého zákoníku. Po uplynutí 10 let nevykonévání vlastnického právas9 nemovitost pov3žuj9la opUštěnou a stáVá 5e Vld5tnictvím 5tátu,
Pokud osob;: {fyzjcká nebo práVnjcká) zji5tí, že je vlastníkem nemovitosti uvedené na seznamu zveřejněném nalvebové adrese !!!!.!!!§!!].q1, může 5e obrátii na nístně příslušné odloučené nebo územní pracoviště ÚZSVM, jehožkcntaktni Údaje na]e2n! na téže Webové adrese, 1,4ístně prisiu<ne pracou;li; úZsVM porddl oron., i,"'.; 

".", "'l","r,r"n.moVilo5tído5tat.čílě lebo vůbec uvec]ena, jak dá]. podle zákona postupcvat,
Seznam nen]o!,]|o5tí zveřejněnÝ web! ÚZSVM j. Ve formátu,,X]s" á ob5ahuje VýhrěCJně Údaje, kte.é ÚZSVMobd.žel od českého úiJdU zeměměřického a katastrélního podle § 64 zi,r.ana t_ zsa/za1 sb., o k.tástru n.n]ovito5tí, Vplalném zněnÍ, K prohliiení těchto dat v uvedeném íormátú lze VyUžit nejen Micro5oft Exce|, a]e nápř. aplikaciop.noffice,or3, která je k c]i5pczici bezplatné na adrese !.r,t_p,/lrylqyppga!jp9.g7!1114qg1,
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Výzva
podle § 65 odst. 3 zákona č" z56/2ot3 sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a
dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovítostí dostatečně určitě

úřad pro zastupovánístátu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona
č. 256/201,3 sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a datší oprávněné osoby, kteří
nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, |ak vyžaduje katastrální zákon,
abY se Přihtásili ke sr'ému vlastnictvi ttveclt-t-té nento.,itosti u nlístně pr,íslušného pracoviště
Uřadu pro zirsttrpor,ání státu ve r,ěceclr lnajetkových.

_,.._ . Seznaln netnor.itostí, jiclrž se tato \,ýzva týká, je zl,eře.jněn na rvebovýclr stránliáchUřadu pro zastupování státu ve r,ěceclr niajetkáry.ň o.,,,,,i,rrlrl7 r, ;.i ;i -Ň"uiaumajetku", r, části,,Nedostatečrrě určitě identifikovaní vtastnrci...
úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost,

že pokud se v|astník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č.
89/2072 Sb., občanský zákoník, t.j. do 31. 12.laB, 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-Zo1"4lng. Miloslav Vaněk v.r.
generálnířediiel

ro zastupování státu ve věcech maietkov
Rašínovo nábieží 390/42,128 00 Praha 2
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