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Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je podle zákona č. 256/2013 Sb., katastrální 
zákon (dále jen katastrální zákon), pověřen k vedení evidence vlastníků, kteří jsou v katastru 
nemovitostí nedostatečně označeni, tedy když zápis o vlastnících v katastru nemovitostí 
neumožňuje jejich dostatečnou identifikaci (tzv. nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci). 
Český úřad zeměměřický a katastrální nám předal údaje o těchto nedostatečně určitě 
identifikovaných vlastnících a jejich nemovitých věcech ke zveřejnění na našich internetových 
stránkách.  
V souladu s § 65 odst. 1 katastrálního zákona Vám předáváme ke zveřejnění na úřední desce 
Vašeho úřadu údaje o nedostatečně určitě identifikovaných vlastnících – Janu Ventrubovi, rodné 
číslo neznámé, adresa neznámá a Marii Ventrubové, rodné číslo neznámé, adresa neznámá - 
v příloze této žádosti. Seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků bude Českým 
katastrálním úřadem zeměměřickým a katastrálním pravidelně aktualizován.  
Součástí zveřejnění je i výzva, aby se vlastníci přihlásili ke svému vlastnictví uvedených 
nemovitých věcí (viz příloha) u Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ve výzvě se 
uvede poučení o důsledcích, které nastanou, pokud se vlastníci nepřihlásí ve lhůtě stanovené 
jiným právním předpisem (§ 1050 občanského zákoníku) tj. do 31. 12. 2023 pro to, aby nemovité 
věci byly považovány za opuštěné. Ve smyslu § 1045 odst. 2 občanského zákoníku připadají 
opuštěné nemovité věci do vlastnictví státu. Výzva a informace veřejnosti zveřejněny na 
internetových stránkách Úřadu  www.uzsvm.cz, v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně 
určitě identifikovaní vlastníci“. 
Zároveň Vás žádáme o poskytnutí součinnosti dle § 65 odst. 4 katastrálního zákona za účelem 
šetření dohledání nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků – Jana Ventruby a Marie 
Ventrubové v dostupných evidencích, zejména v matrice, obecní kronice (domovní knize) apod., 
popř. pokud jsou Vám známy vzhledem ke znalosti místních poměrů nějaké jiné pomocné 
informace. V případě, že se Vám podaří nějaké informace dohledat, prosíme o podání zprávy na 
výše uvedenou adresu OP Žďár nad Sázavou. 
Děkujeme za spolupráci. 
S pozdravem                                                            
                                                                                                        Mgr. Luboš Šikula 
                                                                                            ředitel odboru Odloučené pracoviště 
                                                                                                       Žďár nad Sázavou 
Příloha: tabulka nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků, § 64 a § 65 KZ  
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