ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 NOVÉ MĚSTO, PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ BRNO
ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ KROMĚŘÍŽ,
RIEGROVO NÁM. 3228/22, 767 01 KROMĚŘÍŽ

7955/BKM/2022-BKMM
PŘIJATO DNE:
NAŠE Č. J.:
VYŘIZUJE:
VÁŠ DOPIS ZN.:
ÚTVAR:

UZSVM/BKM/7671/2022-BKMM
Staňková Alena, Bc.DiS.

MAIL:
DAT. SCHRÁNKA:
DATUM:
TELEFON:

Alena.Stankova@uzsvm.cz:
rq6fs9a
29.8.2022
+420 573 312 212

6085

Seznam majetku podle ust. § 64 odst. 2 a povinnost zveřejnění dle § 65 zákona č. 256/2013
Sb., o katastru nemovitostí – okres Prostějov
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“) převzal dle ust. § 64 odst. 2
zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (dále jen „katastrální zákon“) od Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního (dále jen „ČÚZK“) údaje o nemovitých věcech s nedostatečnou
identifikací aktualizované k 1. 8. 2022. V souladu s ust. § 65 katastrálního zákona tyto údaje Úřad
zveřejnil na svých internetových stránkách.
Dále v souladu s ust. § 65 katastrálního zákona Vám v příloze postupujeme tento aktualizovaný
seznam nemovitých věcí nacházejících se v okrese Prostějov, mimo jiné i v katastrálních územích
spadajících do územní působnosti Vašeho úřadu. Žádáme Vás tedy o jejich zveřejnění na Vaší
úřední desce.
Tyto seznamy by měly být zpřístupněny veřejnosti po celou dobu určenou katastrálním zákonem;
z technických důvodů je možné aktualizovaný seznam vždy po měsíční lhůtě vyvěšení na úřední
desce obce ponechat pouze na webových stránkách Vašeho úřadu společně s výzvou občanům,
kterou Vám v příloze též přikládáme.
Dovolujeme si přiložit celý seznam nemovitých věcí s nedostatečnou identifikací, ze kterého je
možné vyfiltrovat nemovité věci spadající do Vaší územní působnosti. Tento seznam je též
k nahlédnutí na webových stránkách Úřadu www.uzsvm.cz, v rychlém odkazu:
www.uzsvm.cz/seznam-nedostatecne-identifikovanych-vlastniku .
Současně si Vás tímto dovolujeme požádat o spolupráci při dohledávání těchto nedostatečně
identifikovaných vlastníků, tedy o předání jakýchkoliv informací, které by mohly přispět k doplnění
evidence katastru nemovitostí.
Děkujeme za spolupráci.
S pozdravem

JUDr. PhDr. Antonín Komenda, Ph.D.
ředitel odboru Odloučené pracoviště Kroměříž
Přílohy: seznam nemovitých věcí aktualizovaný k 1. 8. 2022, výzva občanům
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