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Žádost o vyvěšení seznamu neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru 
nemovitostí 
 
Vážený pane starosto, 
 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dálen jen „Úřad”) obdržel od Českého úřadu 
zeměměřičského a katastrálního (dále jen „ČÚZK”) seznam nemovitých věcí s nedostatečně 
identifikovaným vlastníkem (dále jen „NV“) podle § 64 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon. 
Jedná se o stavy vedené v katastru nemovitostí k 1. 7. 2014. 

 
S odvoláním na zákonné povinnosti Úřadu podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, 
Úřad bez zbytečného odkladu předává seznamy nemovitých věcí s NV územně příslušným 
obcím ke zveřejnění. Tento postup bude Úřad opakovat po každé aktualizaci seznamů ze strany 
ČÚZK. Vždy budou aktualizovány celé seznamy, nepůjde jen o pozměňovací věty. 

 
V příloze Vám zasíláme „Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem” 
a obracíme se na Vás se žádostí o vyvěšení tohoto dokumentu na úřední desce Vašeho úřadu. 
Doba vyvěšení je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 10 let, tj. do 
31. 12. 2023.  
 
Další dokumenty („Informace pro veřejnost“ a „Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., 
katastrální zákon, vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni 
v katastru nemovitostí dostatečně určitě“), které jsme Vám zaslali již v březnu t. r., ponechejte 
prosím spolu s přiloženým aktuálním „Seznamem nemovitých věcí s nedostatečně identifi-
kovaným vlastníkem“ i nadále vyvěšeny na Vaší úřední desce.  
 
Děkujeme za spolupráci. 

 
S pozdravem 
 
 
 

                                                                                 Mgr. Bc. František Čech, MPA 
                                                                                                ředitel odboru 
                                                                                   odloučené pracoviště Břeclav 

 
Příloha: Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem 
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