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Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
- §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon – aktualizace k 1. 2. 2022

Vážená paní starostko / Vážený pane starosto,
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti na
předchozí komunikaci a v souladu s ust. §§ 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrálního zákona,
v platném znění, v příloze postupuje data z katastru nemovitostí aktualizovaná ke dni 1. 2. 2022
poskytnutá Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním týkající se katastrálních území
v územní působnosti Vašeho úřadu. Jedná se o seznam nemovitých věcí, u nichž je dosud
v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník.
Žádáme Vás tímto, abyste v rámci Vašich technických možností zveřejnili tento aktualizovaný
seznam na úřední desce Vašeho úřadu společně s již dodanými informacemi pro veřejnost a
výzvou, aby se vlastníci přihlásili ke svému vlastnictví u ÚZSVM. Žádáme Vás, aby byl seznam na
úřední desce Vašeho úřadu vyvěšen po celou dobu běhu zákonné lhůty tedy do 31. 12. 2023.
ÚZSVM dále bude v součinnosti s Vaším úřadem provádět šetření k dohledání vlastníků
uvedených nemovitých věcí.
Veškeré informace k problematice nedostatečně identifikovaných vlastníků jsou též uvedeny na
internetových stránkách www.uzsvm.cz. Pokud byl ze strany našeho územního pracoviště podán
podnět k doprojednání dědictví po nedostatečně identifikovaném vlastníkovi, je tato informace
uvedena na příslušném listu vlastnictví.
Závěrem upozorňujeme, že ze strany ČÚZK se nejedná o definitivní přehled neznámých vlastníků,
jeho obdržené aktualizace Vám budeme průběžně poskytovat ke zveřejnění.
Jelikož bylo jednou datovou zprávou obesláno více obcí, týká se Vás pouze příloha
s názvem Vaší obce a pouze tuto přílohu žádáme uveřejnit na Vaši úřední desce.

Kontaktní údaje na pracovníky ÚZSVM ÚP Plzeň:
Mgr. Lukáš Boubín, vedoucí oddělení Hospodaření s majetkem státu v operativní evidenci
e-mail: lukas.boubin@uzsvm.cz
tel.: 377 169 424
Jana Jarošová, referent Hospodaření s majetkem státu v operativní evidenci
e-mail: jana.jarosova@uzsvm.cz
tel.: 377 169 416
Děkujeme Vám za spolupráci.
S pozdravem

Mgr. Lukáš Boubín
vedoucí oddělení
Hospodaření s majetkem v operativní evidenci

Příloha:

Aktuální seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
(obce Příšov, Přehýšov, Mrtník, Rybnice a Štichovice nemají v současné době
evidovány žádné nedostatečně identifikované vlastníky)

Rozdělovník: Obec Mrtník
Obec Nadryby
Obec Nečtiny
Obec Nekmíř
Obec Nevřeň
Město Nýřany
Obec Obora
Obec Pastuchovice
Obec Pernarec
Obec Pláně
Město Plasy
Obec Plešnice
Obec Pňovany
Obec Potvorov
Obec Přehýšov
Obec Příšov
Obec Rybnice
Obec Sedlec
Obec Slatina
Obec Studená
Obec Štichovice
Obec Tatiná

