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Seznam majetku podle ust. § 64 odst. 2 a povinnost zveřejnění dle § 65 zákona é.25612013
Sb., o katastru nemovitostí - okres Kroměříž
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ,,Úřad"; převzal dle ust. § 64 odst. 2
zákona č, 25612013 Sb. o katastru nemovitostí (dále jen ,,katastrální zákon") od Českéhoúřadu
zeměměřického a katastrálního (dále .|en ,,ČÚZK") údaie o nemovitých věcech s nedostatečnou
identifikací aktualizované k 'l, B. 2022. V souladu s ust. § 65 katastrálního zákona tyto údaje tJřad
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 Kroměříž, mimo jiné i v katastrálních územích
spadajícíchdo územní působnosti Vašeho úřadu. Žádáme Vás tedv o ieiich zveřeinění na Vaší
úřední desce.
Tyto seznamy by měly být zpřístupněny veřejnosti po celou dobu určenou katastrálním zákonem;
z technických důvodůje možnéaktualizovaný seznam vždy po měsíčnílhůtě vyvěšení na úřední
desce obce ponechat pouze na webových stránkách Vašeho úřadu spoleěně s r,nýzvou oběanům,
kterou Vám v příloze téžpřikládáme.
Dovolujeme si přiložit celý seznam nemovitÝch věcí s nedostatečnou identifikací, ze kterého je
možnévyfiltrovat nemovité věci spadající do Vašíúzemnípůsobnosti. Tento seznam je též
k

nahlédnutína webových stránkách ÚřaOu www.uzsvm.cz,

www. uzsvm.czlseznam-nedostatecne-identifikovanvch-vlastniku

v

rychlém odkazu:

.

Současně si Vás tímto dovolujeme požádat o spolupráci při dohledávání těchto nedostatečně
identifikovaných vlastníků, tedy o předáníjakýchkoliv informací, které by mohly přispět k doplnění
evidence katastru nemovitostí.
Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem

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