
V Bř�ezine� , dne 30. sřpna 2021

Č� .j.: 812/2021/BRE

Obec Bř�ezina oznamuje,  z�e  jí#  bylo ozna#meno nalezení#  na  její#m u# zemí#  da# le  uvedeny#ch  ve�cí#,  jejichz�
vlastní#k není# zna#m:

Poř�adove#  c�í#slo Datum př�evzetí# na# lezu Popis nalezene#  ve�ci
1. 30.8.2021 montovana#  stavba plechove#  boudy o řozme�řech cca

13,5m x 5m

Vy#s�e uvedena#  nalezena#  ve�c se nacha# zí# na pozemcí#ch ve vlastnictví# obce Bř�ezina p.c�. 301/10, 301/11
vs�e k.u# . Přosec� u Bř�eziny, př�i hřanici s pozemky p.c�. 192/1 a 192/3. Vlastní#k pozemku p.c�. 192/1 sde� lil
obci, z�e on vlastní#kem te# to ve�ci není#.

Vy#s�e uvedena#  nalezena#  ve�c je zdokumentova#na fotogřaficky, viz fotky na elektřonicke#  u# ř�ední# desce.

Dle § 1052 odst.  2 obc�anske#ho za#koní#ku „Nelze-li  z  okolností#  poznat,  komu ma#  by# t  ve�c  vřa# cena,  a
nepovaz�uje-li se ve�c za opus�te�nou, ozna#mí# na# lezce bez zbytec�ne#ho odkladu na# lez obci, na její#mz�  u# zemí#
byla nalezena.“

Dle § 1053 odst. 1 obc�anske#ho za#koní#ku „Obec vyhla# sí# na# lez obvykly#m zpu7 sobem. Nepř�ihla# sí#-li se v
př�ime�ř�ene#  dobe�  ten, kdo ve�c ztřatil a ma# -li ve�c znac�nou hodnotu, uc�iní# obec vhodne#  opatř�ení#, aby na# lez
ves�el v s� iřs� í# zna#most. 

Dle § 1057 obc�anske#ho za#koní#ku „Nepř�ihla# sí#-li se nikdo o ve�c do jednoho řoku od vyhla# s�ení# na# lezu,
mu7 z�e  na# lezce,  obec  nebo  jina#  osoba,  kteře#  byla  ve�c  sve�ř�ena,  nakla#dat  s  ve�cí#  jako  poctivy#  dřz� itel.
Př�ihla# sí#-li se ten, kdo ve�c ztřatil, nebo její# vlastní#k po uplynutí# doby jednoho řoku od vyhla# s�ení# na# lezu a
př�ed uplynutí#m tř�í#  let od vyhla# s�ení#  na# lezu, vyda#  se mu ve�c nebo vy# te�z�ek za ni střz�eny#  po zaplacení#
na#kladu7  a na# lezne#ho. Uplynou-li tř�i řoky od vyhla# s�ení# na# lezu, nabude na# lezce, obec nebo jina#  osoba,
kteře#  byla ve�c sve�ř�ena, vlastnicke#  přa#vo k ve�ci nebo k vy# te�z�ku za ni střz�ene#mu.“

U př�ihla# s�ení# se o nalezenou ve�c je nutno přoka# zat svou totoz�nost a vlastnicke#  nebo uz� í#vací# přa#vo k ve�ci.
Př�ihla# sit se o nalezenou ve�c je moz�no na Obecní#m u# ř�ade�  obce Bř�ezina, Bř�ezina 24 v u# ř�ední#ch dnech a
hodina# ch.

Mgř. Mařtin Haba#n� , stařosta obce
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