
 

 

ad pro zastupování státu ve v cech majetkových 

Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 
 
 
 
 

Výzva 
podle § 65 odst. 3 zákona . 256/2013 Sb., katastrální zákon, 

vlastník m nemovitostí a dalším oprávn ným,  
kte í nejsou ozna eni v katastru nemovitostí dostate  ur it  

 
 
 

ad pro zastupování státu ve v cech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona  
. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávn né osoby, 

kte í nejsou ozna eni v katastru nemovitostí dostate  ur it , jak vyžaduje 
katastrální zákon, aby se p ihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místn  

íslušného pracovišt  Ú adu pro zastupování státu ve v cech majetkových. 
 
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zve ejn n na webových stránkách 

adu pro zastupování státu ve v cech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka 
majetku“, v ásti „Nedostate  ur it  identifikovaní vlastníci“. 
 

ad pro zastupování státu ve v cech majetkových tímto upozor uje na skute nost,  
že pokud se vlastník nemovité v ci nep ihlásí ve lh  stanovené v § 1050, odst. 2 
zákona . 89/2012 Sb., ob anský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. 
Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona p ipadne opušt ná nemovitá v c do 
vlastnictví státu.  

 
 
 

V Praze dne 6. 3. 2014  
 

 
 

Ing. Miloslav Van k v.r. 
      generální editel 

 
 
 
 
 



Název obce Název k.ú. OPSUB - typ OPSUB - r.č. / IČ OPSUB - název

Návojná Návojná OFO Grünberger Sigmund

Návojná Návojná

Návojná Návojná OFO Vaněk Jan

Návojná Návojná OFO Vaněk Jan

Návojná Návojná OFO Marková Františka

Návojná Návojná OFO Marková Františka

Návojná Návojná OFO Ptáček Martin



OPSUB  - adresa ID vlastnictví Podíl čitatel Podíl jmenovatel Právní vztah - název Parcela - výměra Název druhu pozemku Název způsobu využití pozemku

76332 Návojná 607413737 1 1 Vlastnické právo 129 orná půda

32 zastavěná plocha a nádvoří

č.p. 147, 76331 Brumov-Bylnice 501467737 1 2 Vlastnické právo 914 trvalý travní porost

č.p. 147, 76331 Brumov-Bylnice 501467737 1 2 Vlastnické právo 1892 trvalý travní porost

č.p. 79, 76332 Nedašov 501485737 1 4 Vlastnické právo 7866 ostatní plocha jiná plocha

č.p. 79, 76332 Nedašov 501485737 1 4 Vlastnické právo 5262 lesní pozemek

Amerika 501738737 1 2 Vlastnické právo 13658 trvalý travní porost



Parcela (formátováno) Číslo LV (parcela) stavba - název části obce Stavba - název způsobu využití Stavba (formátováno) Číslo LV (budova)

Návojná 701670, č. 2021/16 472

Návojná 701670, st. č. 201 454 Návojná stavba pro rodinnou rekreaci č.e. 1, část obce Návojná, na parcele st. 201

Návojná 701670, č. 1719/3 23

Návojná 701670, č. 1720/1 23

Návojná 701670, č. 1624/1 37

Návojná 701670, č. 1624/2 37

Návojná 701670, č. 226/1 149


