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Výzva vlastníkovi (vlastníkům) k převzetí věci 

 
Obec Byzhradec, Byzhradec 76, 51801 Dobruška, IČO 00274771, dále jen "Obec Byzhradec", 

v souladu s ustanovením § 135 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů,  

vyzývá vlastníka (vlastníky) výše uvedených nemovitostí 

 

aby ve lhůtě do 6i měsíců od zveřejnění této informace na úřední dece Obce Byzhradec  

uplatnili prokazatelným způsobem u této obce svá vlastnická práva k těmto věcem 

(nemovitostem):   

 Křížek v severní části obce (u Novotných), umístěný na pozemku parc. č. 3257 

 Křížek ve středu obce (u budovy obecního úřadu), umístěný na pozemku par.c č. 

806/2. 

 Křížek u cesty směrem od obce Byzhradec k obci Houdkovice, (pod kaštanem), 

umístěný na pozemku parc. č. 3278. 

 

Odůvodnění 

Obec Byzhradec v rámci inventarizace majetku k 31.12.2010 zjistila, že se  na pozemcích, 

které jsou v jejím vlastnictví, nacházejí nemovitosti, které v jejím vlastnictví nejsou a u 

kterých vlastníka nezná.  

Vzhledem k tomu, že se do dnešního dne nepodařilo vlastníka zjistit, lze tyto nemovitosti 

považovat za věci opuštěné ve smyslu ustanovení § 135 odst. 4  zákona č. 40/1964 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákon".  

V souladu s ustanovením § 135 zákona tyto nemovitosti převzala ke dni 1.10.2011 obec, v 

jejímž katastrálním území k nálezu došlo, tedy Obec Byzhradec. 

Obec Byzhradec tedy tímto vyzývá vlastníka (vlastníky) výše uvedených nemovitostí, aby 

uplatnily svá práva tak, jak je uvedeno ve výroku této výzvy.  

 

Poučení 

Nepřihlásí-li se vlastník (vlastníci) ve výše uvedených věcí ve stanovené lhůtě, připadne 

opuštěné věci v souladu s ustanovení § 135 odst. 1 zákona Obci Byzhradec. 

Přihlásí-li se vlastník (vlastníci) opuštěných věcí před uplynutím této lhůty, je vlastník 

(vlastníci) povinni nahradit Obci Byzhradec náklady, které jí v souvislosti s opatrováním 

vznikly a ušlý zisk z nájmu pozemků, na kterých se nachází.  

 

V Byzhradci dne 1.10.2011 

                                                                                               Josef Kubec 

                                                                                                  starosta   

 
Příloha: Mapy umístění křížků 

Poznámka: Vzhledem k rozsahu příloh jsou tyto přílohy k nahlédnutí v úřední místnosti č.p. 22 nejlépe po 

domluvě na tel. č. 724183301, p. Novotný.  

Vyvěšeno dne: ........................ 



Sejmuto dne:............................ 


