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Žádost o vyvěšení aktualizovaného seznamu neznámých vlastníků nemovitých věcí 
zapsaných v katastru nemovitostí

V souladu s § 65 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, v platném znění, Vám 
předáváme aktualizovaný seznam nemovitých věcí, nacházejících se na území Vaší obce, 
u nichž osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný není 
označena dostatečně určitě, jak to vyžaduje zákon, a tedy není umožněna její dostatečná 
identifikace. 

S odvoláním na zákonné povinnosti ÚZSVM podle § 65 výše uvedeného zákona Úřad bez 
zbytečného odkladu předává seznamy nemovitých věcí s neznámými vlastníky územně 
příslušným obcím ke zveřejnění. Tento postup Úřad opakuje po každé aktualizaci seznamů ze 
strany ČÚZK. Vždy jsou zasílány celé seznamy, nejde jen o pozměňovací věty. Nyní zasíláme 
seznam aktualizovaný s údaji poskytnutými z ČÚZK k datu 1. 8. 2019.
 
Žádáme Vás, aby uvedené údaje včetně výzvy byly zveřejněny na úřední desce obecního úřadu 
v souladu s § 65 odst. 2 a 3 citovaného zákona. Doporučená doba vyvěšení je v souladu se 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 10 let, tj. do 31. 12. 2023. Není-li to z kapacitních 
důvodů možné, žádáme Vás o zveřejnění na úřední desce alespoň Výzvy podle § 65 odst. 3 
zákona č. 256/2013 Sb. (ta tvoří přílohu), příp. odkazu, kde je možné do seznamu nahlédnout 
(např. webové stránky úřadu).

Současně Vás žádáme v souladu s § 65 odst. 4 citovaného zákona o součinnost při šetření 
k dohledání vlastníka. Jsou-li Vám známy jakékoliv skutečnosti, které mohou dopomoci při 
dohledání vlastníka, žádáme Vás o sdělení veškerých Vám dostupných informací k daným 
osobám, příp. k daným nemovitým věcem.

Veškeré další informace k uvedené problematice jsou zveřejněny na internetových stránkách 
našeho úřadu www.uzsvm.cz. Kompletní seznam k nalezení zde https://www.uzsvm.cz/up-brno-
2149-0-85/.

http://www.uzsvm.cz/


V příloze je uveden celý seznam pro okres Zlín. Je nutno pomocí filtru, který je již nastaven, vybrat 
ve sloupci „B“ – Název obce pouze konkrétní obec.

Děkujeme Vám za spolupráci.

S pozdravem

JUDr. Libor Tříska
ředitel odboru Odloučené pracoviště Zlín

Přílohy: výzva, seznam NIV

Rozdělovník      ano
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