1.

Identifikační číslo:

2.

Kód:

3.

Pojmenování (název) životní situace:

Ztráty a nálezy
4.

Základní informace k životní situaci:

Ztracená věc se vrací vlastníkovi, nebo tomu, kdo věc ztratil, po uhrazení nálezného ve
výši desetiny z ceny nálezu a nutných nákladů. Pokud tuto osobu nelze zjistit, je nálezce
povinen oznámit nález ztracené věci městskému úřadu, který vede evidenci nálezů.
Přihlásí-li se ten, kdo věc ztratil, nebo její vlastník, v zákonné lhůtě, bude mu věc vydána
po uhrazení nálezného a nutných nákladů. V případě psa platí postup uvedený v bodě 30.
5.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Nálezce a ten, kdo věc ztratil, nebo její vlastník.
6.

Jaké jsou podmínky a postup při řešení životní situace:

Ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi, Pokud vlastník
ztracené věci není znám, oznámí nálezce nález na městský úřad, a to zpravidla do 3 dnů.
Vlastník, nebo ten, kdo věc ztratil, se může přihlásit ve lhůtě 3 let od vyhlášení nálezu.
7.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Po oznámení nálezu i při vydání věci postupuje městský úřad dle § 1051 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dle vnitřních předpisů.
8.

Na které instituci životní situaci řešit:

Městský úřad Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka.
9.

Kde, s kým a kdy můžete životní situaci řešit:

Odbor vnitřních věcí, kancelář č. 5 – Irena Glogarová,
tel. 556 414 322, glogarova@mesto-studenka.cz.
10.

Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas).
11.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k disposici:

Protokol o ohlášení nálezu i o vydání věci sepíše pracovník odboru vnitřních věcí.
12.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Vlastník nebo ten, kdo věc ztratil, hradí nutné náklady (např. poštovné, parkovné,
skladné, …) a nálezné, které tvoří desetinu ceny nálezu.
13.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

V případě prokázání vlastnictví k nalezené věci lze věc vydat neprodleně. Není-li to
možné – např. je věc uskladněna mimo budovu městského úřadu, bude dohodnuta
přiměřená lhůta.
14.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

--15.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
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Prokázání totožnosti nálezce i vlastníka, prokázání vlastnictví k nalezené věci.
16.

Elektronická služba, kterou lze využít:

--17.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
18.

Jaké jsou související předpisy:

--19.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

--20.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodrženi povinnosti:

--21.

Nejčastější dotazy:

--22.

Další informace:

Po oznámení nálezu jsou vždy podniknuty nezbytné kroky směřující k navrácení
ztracené věci vlastníkovi. Nález se vyhlásí vyvěšením na úřední desce po dobu 15 dnů a
je také vyhlášen v městském rozhlase. Každý nález je uschováván po dobu 3 let. Pokud
se vlastník, nebo ten, kdo věc ztratil, do 3 let o nalezenou věc nepřihlásí, nabývá
vlastnické právo město, případně ten, komu byla věc svěřena.
23.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat z jiných zdrojů nebo v jiné
formě:

--24.

Související životní situace a návody, jak je řešit:

--25.

Za správnost popisu odpovídá útvar:

Městský úřad Studénka, odbor vnitřních věcí.
26.

Kontaktní osoba:

Irena Glogarová, administrativní a spisový pracovník.
27.

Popis je zpracování podle právního stavu ke dni:

01.01.2014
28.

Popis byl naposledy aktualizován:

22.01.2014
29

Datum konce platnosti popisu:

Nestanoveno.
30.

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:

V případě nálezu psa se postupuje dle § 1058 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník. Nalezený pes může být ponechán u nálezce. Pokud se o něj nikdo nepřihlásí do
2 měsíců, nabyde k němu nálezce vlastnické právo. Pokud nálezce nemá o nabytí psa do
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svého vlastnictví zájem, bude pes umístěn v městském útulku pro psy. Po uplynutí
čtyřměsíční lhůty s ním útulek může volně nakládat (v praxi - darovat jej vhodnému
zájemci). Informace o nalezených psech poskytne také Ing. Ďuláková, tel. 556 414 321,
725 481 397.
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