Městský úřad Hanušovice ul. Hlavní č.92,788 33Hanušovice

Směrnice města Hanušovice
upravující postup přijímání ,evidenci ,vrácení a likvidaci nálezů a skrytých věcí

ČÁST I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Čl. 1
Tato směrnice upravuje postup přijímání, evidenci, vrácení a likvidaci nálezů , věcí
skrytých (zakopaných nebo zazděných) a opuštěných (dále jen nálezy ) ,které byly
nalezeny na území města Hanušovice a jeho místních části (dále jen město ) .
Směrnice se vztahuje na všechny nálezy , které se řídí ustanovením zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) §1051-1062.
Nevztahuje se na nakládání:
a) s vraky dle § 19 odst. 3 , 4 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
b) s nálezy věcí ,o jejichž nakládání platí zvláštní právní předpisy ( např. občanský
průkaz, cestovní doklad, řidičský průkaz atd.).

Čl.2
Oznámení nálezu
1) Má se za to , že si každý chce podržet své vlastnictví a že nalezená věc není
opuštěná .Ten , kdo věc najde ,nesmí ji bez dalšího považovat za opuštěnou a
přivlastnit si ji.
2) Ztracenou věc vrátí nálezce tomu , kdo ji ztratil , nebo vlastníkovi proti úhradě
nutných nákladů a nálezného .
3) Nelze z okolností poznat komu má být věc vrácena , a nepovažuje - li se věc
za opuštěnou ,oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci ,na jejímž území
byla věc nalezena, a to do tří dnů o nálezu.
4) Byla-li věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku
odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení, který se zachová podle jiných
právních předpisů, jinak postupuje jako by byl nálezcem.
5) Nalezne-li věc několik osob zároveň , jsou v souladu s ustanovením oprávněny a
vázány společně a nerozdílně.
6) O nálezu věci zakopané , zazděné nebo jinak skryté platí totéž, co o nálezu
ztracené věci . Nález skryté věci nálezce oznámí obci a vlastníkovi pozemku,
nálezné mu nenáleží ,pokud vlastník o úkrytu věci věděl.

Čl.3
Nález zvířete
1) S novým občanským zákoníkem je zvíře také nález a musí být ohlášeno stejným
způsobem jakákoliv ztrácená věc . Nepřihlásí – li se vlastník o ztracené zvíře do
2 měsíců od vyhlášení nálezů nabude nálezce vlastnické právo .
2) Prohlásí-li nálezce , že zvíře nabýt nechce,může město Hanušovice po dohodě
svěřit zvíře osobě, která provozuje útulek pro zvířata .Pokud se ani do 4 měsíců
ode dne vyhlášení ztraceného zvířete o něj vlastník nepřihlásí , zůstane ztracené
zvíře v útulku , který s ním může dál volně nakládat.
Čl.4
Převzetí nálezu
Nalezenou věc na území města Hanušovice nálezce odevzdá na Městském úřadě
v Hanušovicích v přízemí dveře č.101.
1) S novým občanským zákoníkem bude Městský úřad Hanušovice při odevzdání
nálezu důsledně posuzovat (klíče, hodinky , mobilní telefony,kola),zda nalezené věci
nespadají spíše do kategorie odpadů.
2)

Město z hlediska zodpovědnosti nepřebírá :

a) věci ,které rychle podléhají zkáze (potraviny krmivo apod.)
b) věci silně znečištěné,zapáchající,vlhké či plesnivé
c) věci viditelně poškozené
d) věci ,u kterých je zcela zřejmé ,že se jedná o věci nefunkční ,kdy vnitřní
mechanismus je poškozen nebo chybí , tudíž je věc nepoužitelná
3) O převzetí nálezu vyhotoví pracovnice pověřená výkonem agendy ztrát a
nálezů protokol kde uvede:
a) pořadové číslo nálezu
b) den odevzdání věci
c) popis nalezené věci
d) jméno a příjmení nálezce
e) adresu trvalého pobytu nálezce
f) den, místo nálezu
g) vyhlášení nálezu
h) souhlas nálezce s uschováním věci u nálezce nebo odmítnutí úschovy
ch)náklady spojené se správou nalezené věci
i) převzetí nálezného , podpis pověřené pracovnice
j) prohlášení nálezce , zda hodlá po uplynutí zákonných lhůt nabýt právo věc užívat
a nabýt k věci vlastnické právo a zda bude uplatňovat nárok na nálezné nebo se
těchto práv vzdává.
k) podpis nálezce

Čl.5
Nakládání s nálezy
1) Na základě sepsaného záznamu se zaeviduje nález do knihy evidence nálezů,
nález se očísluje a uschová na místo určené Městským úřadem Hanušovice .
Nalezená věc může být dána do úschovy nálezci nebo jiné osobě,pokud tím souhlasí
a pokud je to vhodné .
2) V případě , nalezené , věci značné hodnoty uloží Městský úřad Hanušovice
jiným vhodným způsobem.Nalezené finanční prostředky budou předány na pokladnu
a uloženy na účet . Pokladní doklad se přiloží k záznamu o nálezu.
3) Pokud nalezená věc obsahuje kontakt na vlastníka věci , Městský úřad
Hanušovice jej vyzve k vyzvednutí věci . Výzvu k vyzvednutí věci může učinit
telefonicky nebo písemně.
4) Městský úřad Hanušovice zveřejní nález na úřední desce , na webových
stránkách nebo vyhlásí v místním rozhlase . Věc , která se nedá uschovat bez
patrné škody nebo kterou lze uschovat jen s nepoměrnými náklady ,obec prodá
ve veřejné dražbě a s výtěžkem naloží dle zákona.
5) Neprodejnou věcí se naloží libovolným způsobem , to neplatí o věci ,o níž nelze
mít pochybnost o její výjimečnosti a hodnotu.
Čl.6
Vydání nálezu
1) Nepřihlásí-li se nikdo do jednoho roku od vyhlášení nálezu,může nálezce ,obec
nebo jiná osoba ,které byla věc svěřená ,nakládat s věcí jako poctivý držitel.
2) Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu ,nabude nálezce ,obec nebo jiná osoba,
které byla nalezená věc svěřena , vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni
strženému.
3) Přihlásí –li se ten kdo věc ztratil nebo vlastník věci po uplynutí jednoho roku od
vyhlášení nálezu a před uplynutím tří let od vyhlášení nálezu,vydá se mu věc nebo
výtěžek za ni stržený po zaplacení nákladů a nálezného.
4) Vlastní věci nebo ten kdo věc ztratil je povinen:
a) před převzetím věci prokázat totožnost
b) prokázat vlastnické právo k věci nebo skutečnost ,že věc ztratil
c) sdělit dobu,čas a místo kde věc ztratil
d) sdělit popis věci
e) uhradit náklady,které městu nebo jiné svěřené osobě prokazatelně vznikl
5) O vydání věci nebo výtěžku sepíše pověřený pracovník protokol o předání
věci,který vlastník podepíše.

Část III.
Čl. 7
Nakládání s nevyzvednutými věcmi
1) Pokud si ten kdo věc ztratil,nebo její vlastník nález do tří let od jeho vyhlášení
nevyzvedne,nabude vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženém nálezci,
Městskému úřadu Hanušovice nebo jiné osobě , které byla věc svěřena.
2) Nabytím práva k věci vzniká městu nebo osobě,které byla věc svěřena a nabývá
vlastnické právo, povinnost vyplatit nálezci nálezné ve výši desetiny z odhadnuté
ceny nálezu .
3) Při nakládání s nevyzvednutými nalezenými věcmi , které se staly vlastnictvím
města, bude dále postupováno tak,že pověřený pracovník sestaví seznam nálezů
určených k vyřazení z evidence nálezů , a to vždy po uplynutí zákonné lhůty tří
let. Tento seznam určený k likvidaci věcí předá likvidační komisi.Nálezy navrženy
k prodeji ,předloží pověřený pracovník ke schválení radě města. Pokud rada schválí
věc prodat,věc se prodá formou veřejné dražby. Výtěžek dražby je příjmem města .

Část IV.
Čl.8
Závěrečná ustanovení
Nálezci,který nález neoznámí,přisvojí si jej nebo jinak poruší své povinnosti,nenáleží
úhrada a nálezné, ani nemůže nález užívat nebo nabýt k němu vlastnické právo
podle ustanovení tohoto zákona o nálezu .
Tato směrnice byla schválena Radou města Hanušovice dne 19.1.2015 usnesením
č. 111/5/2015 a nabývá účinnosti dnem schválení.
Touto Směrnicí se ruší Vnitřní soupis města Hanušovice č. 2/2010 –směrnice
upravující postup přijímání ,evidenci ,vrácení a likvidaci nálezů

Mgr.Milena Sedlmayerová

Ivana Vokurková

tajemnice MěÚ

starostka

Zpracoval: Květoslava Badalová

MUHA

Protokol o nálezu č.
Nálezce
Jméno a příjmení:
Nalezeno dne :
Místo nálezu:
Popis nálezu:
Den ohlášení :
Souhlas - nesouhlas s uschováním u sebe:

Vzdávám – nevzdáván se práva po uplynutí tří let od vyhlášení
nálezu nabýt věc do svého vlastnictví : /

Vzdávám – nevzdávám se práva na vyplacení nálezného: /

Podpis nálezce :
Zapsáno dne :

pověřený pracovník MěÚ

Protokol o vydání nálezu věci

Číslo:
Den vydání :

Jméno a příjmení

Datum narození příjemce:
Bydliště příjemce:
OP:
Vztah k vydávané věci:
Popis vydávané věci :
Hodnota věci :
Nutné náklady:
Náklady na úschovu :
Nálezné :

V Hanušovicích dne :

Podpis vlastníka věci
Podpis pověřeného pracovníka Měú

Protokol o nálezu zvířete

Číslo :
Nálezce:

Jméno a příjmení

Nalezeno dne :
Místo nálezu :
Popis nálezu:
Den ohlášení :
Souhlas –nesouhlas uschováním u sebe:
Nutné náklady na úschovu zvířete:

V Hanušovicích dne :
Podpis nálezce :
Podpis pověřeného pracovníka Měú:

Protokol o vydání nalezeného zvířete
Číslo :
Jméno a příjmení opatrovníka zvířete:
Jméno příjmení nového vlastníka zvířete:
Číslo OP:
Bydliště :
Telefon:
Datum umístění zvířete do útulku:
Datum vzniku nároku na vlastnictví
Podpis opatrovníka –vlastníka zvířete
Podpis pověřeného pracovníka Měú:

