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Věc: Žádost o zveřejnění údajů o nemovitostech, jejichž vlastníci nejsou v katastru 
nemovitostí označeni dostatečně určitě

 
Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona 
č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen 
„Úřad“) údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou v katastru nemovitostí 
označeni dostatečně určitě. Stav evidence je aktualizován k datu 1. 2. 2022. 

Podle ust. § 65 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb. má Úřad povinnost převzaté údaje vést v evidenci 
a zveřejnit je na svých internetových stránkách způsobem umožňujícím dálkový přístup 
a zároveň tyto údaje předat obecnímu úřadu obce, na jejímž území se nemovitosti nachází. Obecní 
úřad má dle ust. § 65 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb. povinnost převzaté údaje zveřejnit na úřední 
desce. 

S ohledem na výše uvedené zasíláme přílohou ke zveřejnění převzaté údaje o nemovitostech 
s nedostatečně identifikovaným vlastníkem, které se nacházejí na území vaší obce. 
Seznamy nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem jsou současně zveřejněny 
na webových stránkách Úřadu: https://www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici-
up-hradec-kralove. 

S pozdravem

            Ing. Lenka Mrázková 
  ředitelka odboru Hospodaření s majetkem státu 

Územní pracoviště Hradec Králové 

Příloha: viz text

Pozn.: V případě dodatečného projednání dědictví je příslušným k přijetí návrhu obecný soud 
zůstavitele, tj. obvykle okresní soud podle posledního trvalého pobytu zemřelého.
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Subjektem vykonávajícím státní správu katastru nemovitostí (a tedy i příslušný k opravám a doplněním 
evidence katastru nemovitostí) je výhradně katastrální úřad.



Obec
Typ 

subjektu
Adresa

jmenovatel

Druh pozemku Parcela

OFO 1 4 421 174

OFO 1 2 7013 346

OFO 1 1 3413 342

OFO 1 1 920 352

OFO 1 1 118 352
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