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VYHLÁŠENÍ NÁLEZU
Na Městský úřad Velké Meziříčí byla dne 28.06.2021 odevzdána níže uvedená movitá věc (zvíře), která
byla nalezena na území města Velké Meziříčí a která je dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a
vnitřní Směrnice rady města č. 1/2014: Postup pro nakládání s nalezenými věcmi a zvířaty považována za
věc ztracenou:
Číslo
nálezu

Datum
nálezu

Místo nálezu

Nalezená věc

10/2021

24.06.2021

Ul. Gen.Jaroše V.M.

Jízdní kolo

Kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vydat tomu, kdo ji ztratil nebo vlastníkovi. Pouze v případě, že
nelze z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce
bez zbytečného odkladu (zpravidla do 3 dnů) nález obci, na jejímž území byla nalezena.
Pokud byla věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném prostředku, odevzdá nálezce nález
provozovateli těchto zařízení (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1051 a násl.).
Zvířata nalezená občany města, Policí ČR a dalšími osobami na území města Velké Meziříčí přebírají
strážníci Městské policie, nalezené psy případně také přímo provozovatel útulku pro psy.
Nepřevezme se takový nález, který rychle podléhá zkáze, např. potraviny, dále oděvy silně znečištěné,
zapáchající, mokré či plesnivé a věci viditelně nefunkční, poškozené, nepoužitelné.
Nálezy na území města Velké Meziříčí eviduje Městský úřad Velké Meziříčí, Radnická 29/1, odbor správní
– ztráty a nálezy, 3. patro budovy radnice, kancelář č. 327, tel. 566 781 158.
Přihlásí-li se v zákonné lhůtě vlastník nalezené věci nebo zvířete, je před převzetím povinen prokázat
vlastnické právo k ní, uhradit náklady, které městu prokazatelně v souvislosti s opatrováním věci či zvířete
vznikly a uhradit nálezné.
Správu nalezených věcí movitých a zvířat zajišťuje Městský úřad Velké Meziříčí, odbor správní, a to do
doby uplynutí zákonné lhůty tří let ode dne vyhlášení nálezu. Po uplynutí této doby nabude město Velké
Meziříčí k nalezené movité věci vlastnické právo.
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