ZTRÁTY A NÁLEZY
Městský úřad v Raspenavě oznamuje občanům, že dne 1.10.2005 nabyla účinnosti novela zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, pod č. 359 /2005 Sb., která nově upravila
problematiku ztrát a nálezů.

1.Příjem a evidence ztrát a nálezů
Z ustanovení § 135 občanského zákoníku vyplývá, že kdo najde ztracenou věc, je povinen ji
vydat vlastníkovi. Není- li vlastník znám, je nálezce povinen odevzdat ji obci, na jejímž území
k nálezu došlo. Nepřihlásí-li se o věc vlastník do 6 měsíců od jejího odevzdání, připadá věc
do vlastnictví obce. Nálezy se na Městském úřadě v Raspenavě přebírají v kanceláři evidence
obyvatel - matrika. Po převzetí se zaevidují do Knihy ztrát a nálezů. Nalezené doklady (občanský průkaz, cestovní pas) se předávají příslušnému úřadu, který jej vydal.

2. Předání vlastníkovi nálezu
Přihlásí-li se vlastník věci, která byla odevzdána obci podle odst. 1, před uplynutím lhůty 6
měsíců od jejího odevzdání obci, je vyzván pracovníkem úřadu, aby uvedl přibližnou dobu a
místo ztráty věci a přesný popis, popř. , aby prokázal, že mu věc náleží. Vlastník nálezu se při
přihlášení o jeho věc ve lhůtě stanovené zákonem prokáže dokladem totožnosti a podepíše se
v knize ztrát a nálezů. Podle novely občanského zákoníku je vlastník věci povinen nahradit
obci náklady, které jí v souvislosti s opatrováním věci vznikly.

3. Předání nálezu likvidační komisi po lhůtě 6 měsíců od přijetí
Po uplynutí 6ti měsíční lhůty od přijetí nálezu vystaví pracovnice seznam nálezů určených
k vyřazení z evidence a tento předá likvidační komisi Městského úřadu v Raspenavě. Likvidační komise rozhodne, jak s příslušnými nálezy naloží( např. nevyužitelné věci se odvezou
do sběrného dvora, jízdní kola v dobrém technickém stavu se předají školám, různé nářadí se
ponechají pro potřeby Městského úřadu). Každý nález je zapsán v likvidačním protokolu a je
uvedeno, jak s ním bylo naloženo. Likvidační protokol a zápis likvidační komise je uložen u
předsedy likvidační komise.

