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oddělení Hospodaření s majetkem

Žádost o zveřejnění údajů na úřední desce
V minulosti jste od nás obdrželi v souladu s ust. § 65 odst. 1 písm. b) zákona č. 256/2013
Sb., katastrální zákon, v platném znění, seznam nemovitých věcí, nacházejících se na území
Vaší obce, u nichž osoba dosud zapsaná v katastru jako vlastník nebo jiný oprávněný není
označena dostatečně určitě, jak to vyžaduje zákon a tedy není umožněna její dostatečná
identifikace.
Uvedené seznamy jsou a budou průběžně aktualizovány a dle našeho názoru by měly být
vyvěšeny na úřední desce po celou desetiletou lhůtu, příp. by měl být na úřední desce uveden
trvalý odkaz, kde jsou tyto seznamy k dispozici.
Na základě podkladů obdržených z katastru nemovitostí Vám s ohledem na výše uvedené
zasíláme aktualizovaný seznam nemovitých věcí, nacházejících se na území Vaší obce, u nichž
osoba dosud zapsaná v katastru jako vlastník nebo jiný oprávněný není označena dostatečně
určitě a to se stavem k 1. 2. 2018.
Žádáme Vás, aby uvedené údaje byly zveřejněny na úřední desce obecního úřadu
v souladu s ust. § 65 odst. 2 a 3 citovaného zákona.
S ohledem na skutečnost, že jsou uvedené seznamy rozesílány hromadně a to dle
abecedního seznamu obcí, žádáme Vás, abyste si z příloh vybrali pouze tu, která se týká
konkrétně Vaší obce. Každá datová zpráva totiž osahuje více příloh.
Veškeré další informace k uvedené problematice jsou zveřejněny na internetových
stránkách www.uzsvm.cz
S pozdravem

Ing. Martina Radová
ředitelka odboru
Odloučené pracoviště Znojmo

Přílohy:
- seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky se stavem k 1. 2. 2018
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