ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 NOVÉ MĚSTO, PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ HRADEC KRÁLOVÉ
ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ SEMILY,
BÍTOUCHOVSKÁ 1, 513 14 SEMILY

1518/HSM/2022-HSMM

Obec Ohrazenice
81
51101 Ohrazenice

VÁŠ DOPIS ZN.:
PŘIJATO DNE:
NAŠE Č.J.:

UZSVM/HSM/1329/2022-HSMM

VYŘIZUJE:

Šmídová Soňa

ÚTVAR:

5105

TELEFON:

+420 481 663 112

E-MAIL:

Sona.Smidova@uzsvm.cz

DAT.SCHRÁNKA: x3eftbz
DATUM:

datum uvedeno v doložce elektronického podpisu

Vážení
v příloze Vám zasíláme ke zveřejnění na úřední desce aktualizovaný seznam nemovitých věcí
s vyznačením nedostatečně identifikovaných vlastníků, kteří se nacházejí na území Vaší obce.
Podle ust. § 65 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb. vznikla Úřadu povinnost převzaté údaje vést
v evidenci a zveřejnit na svých internetových stránkách způsobem umožňujícím dálkový přístup a
zároveň tyto údaje předat obecnímu úřadu obce, na jejímž území se nemovité věci nacházejí.
Obecní úřad má dle ust. § 65 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb. povinnost převzaté údaje zveřejnit
na úřední desce a dále podle § 65 odst. 4 tohoto zákona povinnost poskytnout součinnost při
šetření k dohledání nedostatečně označených vlastníků (skutečných vlastníků).
Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem, zveřejněný na webových
stránkách Úřadu spolu s výzvou a informací pro občany: http://www.uzsvm.cz/seznamnedostatecne-identifikovanych-vlastniku, v třídění podle územních pracovišť a okresů, byl
zaktualizován ke dni 01.08.2022. Z tohoto důvodu Vás žádáme o vyvěšení uvedeného seznamu
na úřední desce do doby další aktualizace.
V případě dotazů se na nás kdykoliv obraťte.
S pozdravem

Ing. Jana Háková
ředitelka odboru
Odloučené pracoviště Semily
Příloha:
- seznam z ČUZK

Název kú
Ohrazenice u Turnova
Ohrazenice u Turnova

OPSUB - název
Anděl Václav
Anděl Václav

OPSUB - adresa

Podíl
čitatel
1
1

Podíl
jmenovatel
2
2

Parcela Název druhu pozemku
výměra
296
ostatní plocha
888
orná půda

Název způsobu
využití pozemku
ostatní komunikace

Parcela (formátováno)
Ohrazenice u Turnova 709336, č. 913
Ohrazenice u Turnova 709336, č. 1175

Číslo LV
(parcela)
331
331

