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Žádost o zveřejnění

Z důvodu aktualizace dat katastrálním úřadem zasíláme v příloze tabulku a výzvu týkající se tzv. 
„nedostatečně identifikovaných vlastníků“ nemovitostí v souladu s § 64 a 65 zákona 
č. 256/2013 Sb. a žádáme o zveřejnění údajů na úřední desce.

Zároveň žádáme o součinnost s žadateli ohledně šetření k dohledání vlastníka v dostupných 
evidencích, zejména v matrice, v základních registrech, v agendovém informačním systému 
evidence obyvatel a v agendovém informačním systému cizinců.

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem

                                                                                 Mgr. et Mgr. Václav Slabý
                                                                               ředitel odboru OP Pelhřimov
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Výzva

Podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům 
nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označení 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 „Činnost ÚZSVM“, v části 
„Nedostatečně 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.
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