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Vážený pane starosto,
Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona
č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen
„Úřad“) aktualizované údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou
označeni dostatečně určitě v katastru nemovitostí.
Údaje o předaných nemovitostech zveřejněných na webu ÚZSVM se dosud týkaly pouze
nemovitostí zapsaných na zcela neznámého vlastníka nebo fyzické osoby označené pouze
jménem a příjmením. Nově jsou do seznamů zahrnuty i údaje o nemovitostech
ve vlastnictví fyzických osob, které jsou identifikovány jménem, příjmením a údajem
o adrese. Dále i nemovitosti ve vlastnictví právnických osob s neexistujícím identifikačním
číslem (IČ) v dostupných registrech nebo bez IČ a rovněž stavby s čísly domovními,
u kterých není znám vlastník.
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.
S ohledem na výše uvedené zasíláme přílohou aktualizovanou k 28. 8. 2015 ke zveřejnění
na úřední desce převzaté údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem,
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

Příloha: seznam neznámých vlastníků
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