ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 42, 128 00 PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ PLZEŇ
ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ DOMAŽLICE,
PAROUBKOVA 228, 344 01 DOMAŽLICE

µ∀3842.ΟΧΝ.1/03,ΟΧΝΛ?%¸
4953/PDO/2014-PDOM
VÁŠ DOPIS ZN.:

Dle rozdělovníkuObec Meclov
137
34601 Meclov

PŘIJATO DNE:
NAŠE Č.J.:

UZSVM/PDO/4664/2014-PDOM

VYŘIZUJE:

Vondrovicová Pavlína

ÚTVAR:

oddělení Hospodaření s majetkem

TELEFON:

+420 379 712 516

E-MAIL:

Pavlina.Vondrovicova@uzsvm.cz

DAT.SCHRÁNKA: 3mafszi
DATUM:

20. 10. 2014

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
- §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon – aktualizace k 1. 10. 2014
Vážený pane starosto,
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti na
předchozí komunikaci a v souladu s ust. §§ 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrálního
zákona, v platném znění, v příloze postupuje data z katastru nemovitostí aktualizovaná ke dni
1. 10. 2014 poskytnutá Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním týkající se katastrálních
území v územní působnosti Vašeho úřadu. Jedná se o seznam nemovitých věcí, u nichž je dosud
v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník.
Žádáme Vás tímto, abyste v rámci Vašich technických možností zveřejnili tento aktualizovaný
seznam na úřední desce Vašeho úřadu společně s již dodanými informacemi pro veřejnost a
výzvou, aby se vlastníci přihlásili ke svému vlastnictví u ÚZSVM. Žádáme Vás, aby byl seznam
na úřední desce Vašeho úřadu vyvěšen po celou dobu běhu zákonné lhůty tedy do 31. 12. 2023.
ÚZSVM dále bude v součinnosti s Vaším úřadem provádět šetření k dohledání vlastníků
uvedených nemovitých věcí.
Závěrem upozorňujeme, že ze strany ČÚZK se nejedná o definitivní přehled neznámých
vlastníků, jeho obdržené aktualizace Vám budeme průběžně poskytovat ke zveřejnění.
Jelikož bylo jednou datovou zprávou obesláno více obcí, týká se Vás pouze příloha s názvem
Vaší obce a pouze tuto přílohu žádáme uveřejnit na Vaši úřední desce.
Kontaktní údaje na pracovníka ÚZSVM OP Domažlice:

Marcela Böhmová, vedoucí oddělení Hospodaření s majetkem státu
e-mail: marcela.bohmova@uzsvm.cz
tel.: 379 712 538
Pavlína Vondrovicová, referent oddělení Hospodaření s majetkem státu
e-mail: pavlina.vondrovicova@uzsvm.cz
tel.: 379 712 516
Děkujeme Vám za spolupráci.
S pozdravem

JUDr. Stanislav Novotný
pověřen zastupováním funkce ředitele
odboru OP Domažlice

Příloha:

Aktuální seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků

