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Žádost o  seznamu  identifikovaných 

Vážený pane starosto, 

na  dlouhodobé spolupráce Vaší obce a  pro zastupování státu ve  
majetkových (dále jen „ÚZSVM“) a v souladu se zákonem  256/2013 Sb. (dále jen „katastrální 
zákon“) Vám v  tohoto dopisu zasíláme aktualizovaný seznam nemovitostí s  

 identifikovanými vlastníky (dále jen „NIV“), které se na území Vaší obce nacházejí. 
Jedná se o údaje  od    a katastrálního ke dni 1. února 2023. 
Rádi bychom Vás v souladu s § 65 katastrálního zákona požádali o  tohoto seznamu na 

 desce Vašeho   s  materiálem ÚZSVM, který umožní  
lépe se v problematice NIV orientovat. Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je  

 na webových stránkách ÚZSVM www.uzsvm.cz/niv. 

Pokud se vlastník nemovitosti  v zákonné  do 1. ledna 2024,  nemovitost 
do vlastnictví státu. Z tohoto  je nezbytné aktualizované seznamy  na  
desce bez  až do data 1. ledna 2024.

ÚZSVM bude usilovat o co nejrychlejší  takto  nabytého nemovitého majetku 
specializovaným státním institucím, které takový majetek  ke své 

  bude  na Státní pozemkový  (dále jen „SPÚ“), lesní pozemky pak 
zejména na státní podnik Lesy  republiky. 

V    pak bude SPÚ nejprve  osobu  uživatele,  
požadovat náhradu za užívání  po  bude pouze od 1. ledna 2024.  budou 
uzavírány pachtovní nebo nájemní smlouvy. ÚZSVM bude u ostatního majetku postupovat 

 tedy že bude požadovat náhradu za užívání  pouze od 1. ledna 2024.



ÚZSVM je  k tomu, aby nemovitostmi nabytými po NIV, o které nebude zájem mezi jinými 
státními institucemi,  rozvojové aktivity jednotlivých územních samosprávných 
I v   bude ovšem nutné pro  majetku dodržet podmínky stanovené zákonem 
o majetku státu a Metodickým materiálem Ministerstva financí. SPÚ k  majetku na obce 
a kraje využívá zejména ustanovení § 7 a § 10 zákona o SPÚ (pozemky pod komunikacemi, 

  apod.).

Co se týká nabytých spoluvlastnických  tak konkrétní postup  prodej  ze 
    bude záviset na charakteru majetku a velikosti 

spoluvlastnického podílu. Spoluvlastníci budou moci po 1. lednu 2024 jednat s ÚZSVM o  
prodeji v jejich  a pokud bude nalezena shoda o kupní  a smluvních podmínkách, 
bude možné takový   Není tedy nutné, aby spoluvlastníci iniciovali soud 
o  podílového spoluvlastnictví a  platili náklady takového soudního  
V  SPÚ je možno  jednat o  spoluvlastnického podílu, reálném  
majetku,  i o výkupu spoluvlastnického podílu ze strany SPÚ pro   rezervy 
státních  K  spoluvlastnických  lze využít i institut pozemkových úprav, 
zejména v katastrálních územích, kde pozemkové úpravy budou probíhat, nebo budou po tomto 
datu v brzké  zahájeny.

V  jakýchkoliv  se na nás neváhejte obrátit. 

 za spolupráci.

S pozdravem

                                                                                             Mgr. Luboš Šikula
 odboru   

 nad Sázavou

-  NIV aktualizovaný k 1. 2. 2023 (pro okres  nad Sázavou v  
   nad Sázavou)

- NIV-brožura


