
Příloha č. 1 

 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 

 

Výzva 

podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům 
nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí 

dostatečně určitě 

 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona 
č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni 
v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému 
vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových.  

Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových www.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 § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník,  tj.  do  31.  12.  2023,  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 ..................                                                                              Ing. Miloslav Vaněk v.r. 

                                                                                                                     generální ředitel 

 

 



 

ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH 
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 42, 12800 PRAHA 2 - NOVÉ MĚSTO 
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ HRADEC KRÁLOVÉ 
 
ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ SEMILY,  
BÍTOUCHOVSKÁ 1, 513 14 SEMILY 
 

 

 

µ∀874.ΓΡΛ.1/03,ΓΡΛΛ?#¸ 
985/HSM/2014-HSMM  
 
Obec Libštát 
198 
51203  Libštát 
 
 
 
k rukám starosty pana Luďka Opočenského 

VÁŠ DOPIS ZN.:   

PŘIJATO DNE:  

NAŠE Č.J.: UZSVM/HSM/918/2014-HSMM 

  

VYŘIZUJE: Knopová Ivana 

ÚTVAR: oddělení Hospodaření s majetkem 

TELEFON: +420 481 663 114 

E-MAIL: Ivana.Knopova@uzsvm.cz 

DAT.SCHRÁNKA: x3eftbz 

DATUM: 24.3.2014 
 
 
Vážený pane starosto, 
 
 

s odkazem na dopis zaslaný Vám dne 18.12.2013 sdělujeme, že Český úřad zeměměřičský a 
katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální 
zákon, v platném znění, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“) 
údaje o nemovitostech, jejich vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě 
v katastru nemovitostí. 

Podle ust. § 65 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb. vznikla Úřadu povinnost převzaté údaje vést 
v evidenci a zveřejnit na svých internetových stránkách způsobem umožňujícím dálkový přístup   
a zároveň tyto údaje předat obecnímu úřadu obce, na jejímž území se nemovitosti nachází. 
Obecní úřad má dle ust. § 65 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb. povinnost převzaté údaje zveřejnit 
na úřední desce a dále podle § 65 odst. 4 tohoto zákona povinnost poskytnout součinnost při 
šetření k dohledání nedostatečně označených vlastníků (skutečných vlastníků). 

S ohledem na výše uvedené zasíláme přílohou ke zveřejnění na úřední desce listy vlastnictví 
nemovitých věcí s vyznačením nedostatečně identifikovaného vlastníka, které se nacházejí na 
území Vaší obce. Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem, zveřejněný na 
webových stránkách Úřadu spolu s výzvou a informací pro občany: 
http://www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici-2140-0-85/, v třídění podle 
Územních pracovišť Úřadu a okresů, bude pravidelně čtvrtletně aktualizován. 

V případě dotazů se na nás kdykoliv obraťte. 
 
S pozdravem  

 
 
         JUDr. Danuše Hůlková 
          ředitelka 

        Odboru odloučené pracoviště Semily 
 
Příloha:  
- seznam z ČUZK 
- výzva GŘ  


		2014-03-24T14:45:02+0100
	JUDr. Danuše Hůlková




