INFORMACE PRO VEŘEJNOST
Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnos ti zákon č. 256/2013 Sb., o ka tastru nemovi tos tí (dále jen ka tas trální zákon), který v §
64 ukládá Českému úřadu zeměměři ckému a ka tastrálnímu předa t Úřadu pro zas tupování s tá tu ve věcech ma jetkových
(dále jen ÚZSVM) úda je o nemovi tos tech, u ni chž není osoba dos ud zapsaná v ka tastru nemovi tos tí jako vlastník nebo ji ný
oprá vněný ozna čena dos ta tečně urči tě.
V § 65 ka tas trálního zá kona se ÚZSVM ukládá vés t o nemovi tostech s nejednozna čným vlas tníkem evi de nci , tuto
evidenci zveřejni t na s vých internetových s tránká ch a úda je předa t obecnímu úřadu, na jehož území se nemovi tost na chází,
s tím, že obecní úřad úda je zveřejní na úřední des ce. Dále zákon ukládá ÚZSVM provés t v součinnos ti s příslušným obecním
úřa dem šetření k dohledání vlas tníka .
Zjis tí-li ÚZSVM osobu vlastníka nemovi tos ti , písemně ho vyzve, aby předl ožil lis tiny dokládající jeho vlastni ctví
příslušnému ka tastrálnímu úřa du, nebo upla tnil s vá vlas tni cká prá va v občanskoprá vním řízení. Při hlásí-li se ÚZSVM osoba ,
která tvrdí, že je vlastníkem nemovi tosti , ÚZSVM ji písemně vyzve, aby listiny dokláda jící její vlastni ctví předložila
ka tas trálnímu úřa du, nebo uplatnila s vá vlas tni cká prá va v občanskoprá vním řízení.
Nepoda ří-li se vlastníka zjisti t a uběhne-li lhůta podle občans kého zá koníku, má se za to, že nemovi tost je
opuš těná . Toto ustanovení zákona vychá zí ze s kutečnosti , že k vlastnictví takových nemovi tos tí se dlouhodobě nikdo
nehlásí, nepla tí z ni ch daně, nepečuje o ně, a tak l ze předpokláda t, že tyto osoby nevykoná va jí vlastni cké prá vo ke s vým
nemovi tostem ve smyslu § 1050 odst. 2 nového občanského zákoníku. Po upl ynutí 10 let nevykoná vání vlastni ckého prá va
se nemovi tos t pova žuje za opuš těnou a s tá vá se vlastnictvím s tátu.
Pokud osoba (fyzi cká nebo prá vni cká) zjis tí, že je vlas tníkem nemovi tos ti uvedené na seznamu zveřejněném na
webové adrese www.uzs vm.cz, může se obrá ti t na mís tně příslušné odloučené nebo územní pra coviš tě ÚZSVM, jehož
kontaktní úda je nalezne na téže webové adrese. Mís tně příslušné pra coviš tě ÚZSVM poradí osobě, která není v ka tas tru
nemovi tostí dosta tečně nebo vůbec uvedena , jak dále podle zákona postupova t.
Seznam nemovi tos tí zveřejněný webu ÚZSVM je ve formá tu „xls “ a obsahuje výhra dně úda je, k teré ÚZSVM
obdržel od Českého úřa du zeměměři ckého a katas trálního podle § 64 zá kona č. 256/2013 Sb., o ka tas tru nemovi tos tí, v
pla tném znění. K prohlížení těchto da t v uvedeném formá tu lze využít nejen Mi crosoft Excel , ale např. a plikaci
OpenOffi ce.org, která je k dispozici bezpla tně na adrese http://www.openoffice.cz/s tahnout.
Vysvětlivky zkratek použitých v seznamech nemovitostí:

k.ú.

katastrální území

OPSUB

oprávněný subjekt

OPO

oprávněná právnická osoba

OFO

oprávněná fyzická osoba

r.č.

rodné číslo

IČ

identifikační číslo právnické osoby

Podíl čitatel

vlastnický podíl v čitateli

Podíl jmenovatel

vlastnický podíl ve jmenovateli

Právní vztah - název

právo k nemovitosti

LV

list vlastnictví

