
$

a

á

]a

ša
i-e
ts5

*

íáííísšsí§í{§§íóíííj=5jf]]iEáÉeÉÉĚE.iaiaaiaaaal. i i i i i i i q{r-ii§§§§§i

f í í § í í § á í § ó f { í ťH§í§HíHííB & É Ě É Ě Ě i a i a i i í +§ +_- +E 3E' 39-i .. i i i l. i. i q q q q § iFáiÍ:.ÉiÉir
999g99999e9999óóóóčdóoóóddódě3888

E1 B! :Ě iĚ EĚ BE its 5.É EÉ Ei i! Bi Ri EÉói 6F 6á ,É 5á 6É éí 6i rÉ ri 5{ 6í ót 6i

§ § s H$HHH$!§F*§
E-i 4ĚB § i *Ěg + ĚřĚ 9 *Ě§ rí ré tí i liiP iíí § "á ií* + íí!.í iííci Bí :i a Ě ig

.€
Ě.
6l|ř,a
ťĚ

€D

§e
(f,
ř-
(í)

l í=

lťs

s
i,
!

i i i a a a Ě a iť$EiĚiĚ$;i xi Ei ei ei ;i ši }i §i É.6 ř: f;: É:Ěš ři ši ši i3 ť§ ř] ť§ ;i ,.a r- i,,- i,-§ § 9 § § P e § Ě si řl El §:.
F oĚ řĚ oč oĚ.áEáá

aa;s:sťsš$Břd
sííj;3
8.a4

66d
3až

3l

j! d:. Es Es E*§9 Fg Éi
§§ §í 3§ĚĚí99 }

9

L

f

-!
BJ

-9 -s

99sg

5 *_
i Áí

!
:!:
dF

s

@
Ň



Infornr *ct pro .r.r:i-gj n 951

lNFORMACE PRO VEŘEJNOST

Dne 1, 1, 2ci4 n3bYl Účinnosti zákon č, 255l2o13 sb,. o k3tastru ne.n.vitostí (dále jen kataltrá|ií zákon), kten7 v §64 ukládá Českému Ú'adU zeméměřickému a k3ta.t.álnímu or"ar, Ůi"or-o," zastupování státu v. vě.ech majetkovÝch
{dá|3 j'n ÚZSVM) Úd3je o nemoVitostech, U ni.hž n"ni oroo. ioruJ,upr]-n;'u t .t"rt].u nemovirostí jako vlastník nebo j,nýopráVněnýo.načena dostatečně určitě.

v § 65 k3iastrálniho zákona se ÚzsvM ukllda véjt o n?movito;tech 9 nejednoznačným vlastníkem evidenci, tutoevid'ncizveřejnit na svÝch internetových stránkách a údaje předat obecnímU úřadu, na jehož územíse nimoVitost nacházL
5 tím, Že obecníúřad Úd3je zveřejnína úřednídesce, Dále.ákon ukládá úZsV1,4 provést v součinnosti 5 přislušným obecnímúřadem šetřeni k dchledání vla5tníka.

zjisti-li Úzsvi"4 osobu vlastníka nemovitosti, písemně ho vyzve, aby paedložil listiny dokládající jeho vlastnictvípříslUŠnému katastrálnÍ'nU Úřadú, nebo Uplatnil sYá vlastnická práva v občanrkop.áuním řízení. Přihlá5í li se úZSVM osoba,která tVrdi Že je V|'stníkem nemovitostl, ÚZsVi,1 jl pís9mn: vyzve, aby li5tiny dokládající její vl3stnictví předložilakatastrálnírnU úřadU, nebc Uplatnila svá Vt3stnická práVa V o bča nst<opr;vnim iizen;.
Nepodaří li se vlaltníka ziistit a uběhne]j lhúta podle občanského zákoniku, má se za to, že nemovitost jeopuŠtěná, Toto ust3novení zákona vycházi ze skutečncsti, že k vlastnictví takových nemovitosti 59 dlctrhodobě nikdonehlá5i nepÍatí z nich d3ně, nePeČuje o ně, a tak lze předpokládat, že tyto osoby nevykonávají viastnické právo ke svým

"movitostem 
Ve smysllr § 1o5o odst.2 nového občénského zákoníku Po uplynUtí 10 let nevykonáVání Vl35tnického píáVas9 nemovito5t pcVažuja zě opUštěnou a 5táVá se Vl3rtnictvím státU.

, Pokud ojoba {fY'i'ká nebo Prá\'nická) zjistí, že je v|astníkem nemc!,liosti Lrvedené na seznarnu zveřejněném na\Y'bové acrese ťjl]:.-qš!a!].q?, mŮŽe 5e obiáiii na n-rístně přislušné odlcúčená nebo územní pra.oviště úzsvNt, jenozkcni]ktní úd3je na|ezn' n3 téže V/.boVé adreie, 1,1ístně prl;iu;na p,-acoui;t; úZSVM poíadi osoce, tlerj 
".n, u tu,ur,run.mcvitoití dc5laiečně n.bc Vůbec uVedena, jék dáI. podle zákona postirpcvat,

. seznam nenjJyiio,tí.Veřejněný rv.bU ÚZsV,1,4 j: Ve formátu,,Xls" a obsehuje výhradně úd3je, ktgré ÚZsVMobdržel od českéhJ úř.dU zeměm_ářického a k3téstrá|nihc podl3 § 64 zi,xona t. zss/zotz sb., o kaiartru n3movitostí, vpIatném znění, K prohIiženi těchto dat v UV:deném fol.mátu lze VyUžít n3j3n Microsoit Exce|, ěl. népř, aplikaciop.noffi.e.oít. kier; j. k dispczici bezplatně n: adlese hiro:/lr.,,r,v,r.openoíílce czlstahnout,

Zkratek v 5ežnan]ech n9movitostí:

k. ú. katastrálníúzemí

oPsUB op rávn ě ný su bjekt

oPo oprávněná právn ická osob a

oFo oprávněná fyzická osoba

r. c. rodné číslo

IC ídentifikačníčíslo p rávn ické osoby

pocíl čitate l Via stn ický podíl v čita t eli

Pociíl jm enovateI r,ll ,t,,ii,.l! I^.od,í ve jnr:nr,aieIi

Pl-ávnívztah - název DráVD k n9llloVitosti

L\/ list vla st n ictví

úG



§n'a občanrinr

Uřad prl zastuplli
Rašínovo nábřeží 390/42,128 OŇraha 2

pcdle § 65 odst, 3 zákona č. z5.6/2o73rJ.5]Lr,r;rn, .ákon, vlastníkům nemovitostí ao'''.:I"l:i'':":ým, kteří nejsou označeni v katasir;;emovitostí d05tatečně určitěurao pro zastupování 
'tátu 

ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákonač,25612013 Sb,, katastrální zákon, vlastníky 
";;;;;;;i" datší oprávněné osoby, kteřínejsou označeni v katastru nemovitostí dosiatečně ,rii,e, i.t vyžaduje katastrální zákon,a-by se přihlásili ke sl,ému vlastnictr,í uvedené **o,i,orř ., nristně příslrršného pracovištóUřadtr p^ro zastrrpor,ání státu ve yěcech mul"ttor,lr"n.

, Seznatn netno..itostí, iichž se- tató 4zr,.,á j,ká, je zverejněn na rvebových strántriáchUiadu pro zasttlpování státu le věcech nrajetkori"ň 
- 

,r].r,,r.. ur.r.n,..r v sekci ,,Nabídkamajetku',. v části,,Nedostatečně Lrrčif ě iO.",int'""rňi i,r.., ř.;'..
Úřad pro zastupování stá_tu. ve ,ig.".n .r1.*"aiii'rn,. upozorňuje na skutečnosgže pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí v" rnlia ,i""""""é v § 1050, odst. 2 zákona Č.89/20IZ sb,, občanský zákoník, tj. do 31. 12. zoz3,-; ," ."1o, že ji opustit. Potom Ve smyslu§ 1o45, odst. 2 tohoto zákona připacine opuštěná 

^".o"iiJro. a. vlastnictví siátu.V Praze dne 6.3.2014lng. Miloslav Vaněk v.r.
generální řed itel


