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Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) 
- §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“) Vám v návaznosti    
na ust. § 64 a § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), v příloze 
postupuje aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován 
nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník, týkající se katastrálních území v územní 
působnosti Vaší obce. Data k 1. 8. 2018 byla poskytnuta Českým úřadem zeměměřickým                       
a katastrálním.

Dovolujeme si Vás tímto požádat, abyste v rámci Vašich technických možností zveřejnili 
tento seznam na úřední desce Vašeho úřadu. 

Co se týče připomínek některých měst a obcí k rozsahu seznamů, k tomu uvádíme,         
že rozesílané seznamy byly ponechány v maximální možné míře v rozsahu, předaném Úřadu 
Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním. Možnost skrýt či vymazat některé sloupce 
tabulek tak, aby pro veřejnost zůstaly dostatečné údaje o neznámých vlastnících a o majetku    
pro ně evidovaném, ponecháváme na jednotlivých městech a obcích.

Současně prosíme, pokud by Vám byly známy informace o kterékoli z nedostatečně 
identifikovaných osob, o jejich sdělení na shora uvedenou adresu odboru Odloučené pracoviště 
Benešov. Jedná se zejména o data narození a úmrtí, místo trvalého pobytu v době úmrtí, údaje   
o případných žijících potomcích těchto osob, případně též sdělení, zda byli právní nástupci těchto 
osob z Vaší strany na majetek upozorněni a zda jsou podány návrhy na dodatečná projednání 
dědictví, atp. V případě, že jste tyto údaje Úřadu sdělili již v předchozím období (za jejich 
poskytnutí tímto děkujeme) a nedošlo k jejich změnám, není třeba je zasílat opakovaně.

Děkujeme Vám za spolupráci.

S pozdravem

Ing. Marie Hájková



ředitelka odboru Odloučené pracoviště Benešov

Příloha: přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1. 8. 2018
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