INFORMACE PRO VEREJNOST
Dne 1 . 1,2014 nabyl účinnostizákon č.25612013 Sb., o katastru nemovitostí
(dále jen katastrálni zákon), ktený v § 64 ukládá Českémuúřadu zeměměřickému a
rťT1l9]rímu.předat Uřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen
UZSVM) Údaje o nemovitostech, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru
nemovitostíjako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě.

v

Úzsw

ukládá vést o nemovitostech s
§ 65 katastrálního zákona se
nejednoznaČným vlastníkem evidenci, tuto evidenci zveřejnit na svých internetových
slránkách a údaje předat obecnímu úřadu, na jehož územíse nemóvitost nacháú, s
tím, Že obecní úřad údaje zveřejní na úřednídesce. Dále zákon ukládá úzsvlvt
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 vlastnictví příslušnémukatastrálnímu úřadu, nebo uplatnit svá
vlastnická práva v občanskoprávnímřízení, Přihlásí-li se ÚZsvM osoba, která tvrdí,
Že je vlastníkem nemovitosti, ÚZSVM ji písemně vyzve, aby listiny dokládající jeji
vlastnictví předložila katastrálnímu úřadu, nebo uplatnila svá vlastnická p'ráva v
občanskop rávn ím řízeni.

Nepodaří-li se vlastníka zjistit a uběhne-li lhůta podle občanskéhozákoníku,
má se za to, Že nemovitost je opuštěná. Toto ustanoveni zákona vychází ze
skuteČnosti, že k vlastnictví takových nemovitostí se dlouhodobě nikdó nehlásí,
nePlatí z nich daně, nepečuje o ně, a tak lze předpokládat, že tyto osoby
nevYkonávají vlastnické právo ke svým nemovitostem ve smyslu
§ 1050 odst. Ž
nového občanskéhozákoníku. Po uplynutí 10 let nevykonávaňi vtaŠtnickéhopráva
se nemovitost považuje za opuštěnou a stává se vlastnictvím státu.

Pokud osoba (fyzická nebo právnická) zjistí, že je v]astníkem nemovitosti
uvedené na seznamu zveřejněném na webové adrese www.uzsvm.cz, můžese
obrátit na místně příslušnéodloučenénebo územnípracoviště-ÚZsVM, jehož
kontaktní údaje nalezne na téžewebové adrese. Místně příslušnépracoviště úzsvlvt

Poradí osobě, která není v katastru nemovitostí dostatečně nebo vůbec uvedena, jak
dále podle zákona postupovat.

Seznam nemovitostí zveřejněný na webu UZSVV| je ve formátu ,,xls" a
obsahuje výhradně údaje, které Úzsvttlt obdržel od Českéhoúřadu zeměměřického
a katastrálního podle § 64 zákona č.25612013 Sb., o katastru nemovitostí, v platném
znění.

vysvětlivky zkratek použitých v seznamech nemovitostí:
katastrální území
oprávněný subjekt

oprávněná právnická osoba
oprávněná fyzická osoba

identifikační čísloprávnické osoby

podílčitatel
Podíljmenovatel
právní vztah - název

vlastnický podíl v čitateli
vlastnický podíl ve jmenovateli
právo k nemovitosti

