
MESTO KLADRUBY

shěrnicc pro přebínáňí' evidenci' lTdává ní a da|ší nakládání s nálezy
ó.j. }Iw230/20|1

Rada méŠa Kladruby scna sýó 9hůZ dnc26'2'20I4 usneslá ýyd.l tulo sně|nic| kÍercu se
sanoví pftvidld Při piebiijni. cvidenci, qdálání a dalŠim nakládáni s nálezy ndlezeíýni na
úzeni měŠa xladrubý díle jen .'měýo.. a 1o dlc 2á}'č' 39/20l2. občanský zákonik'

( l ) Ndj sc 2a tÓ. Žt si ka'dý chce podržet sVé VlastnicNí o Že n!|ezená ltc neni opuštěn í Kdo věc
|b .de  ne m' j ibe/  ds] . i |o  po " /o 'a '  '  d  opu '  'Ío  '  J  p i  \ |a ' r  '  ' ' l

(2) Ztacenou věc ýráli nále4e tÓmu' kdoji ztrli|' nebo vlaslnikovi prcli úhmdě nulných nák]adú
a nálezného NaIezne.li né]akou věc nékolik osÓb 2ároveň, ]'sÓU oPrávněny i zavázány

(3) Nelzeli z okolíoíi poznal, kÓmu rá bí věc vnóc€na. a nBpovažu.j€li se vě. Za opuíěnou,
ozními nilezce bBz zb)1ečného odkladu nílez obci, |BJejimžúzemí byl! nalezena' zpnYidla
do lii dnůl byl-li však !ěc nalczcna vc vgiejné budÓýé nebo vo voiejném dopr.ýín.
p@íiedku, odevzdá nále4e nález [ovozovlleli těchlo zořize ' kteď se achová podle
jiný.n právnicn přcdpisů. a ncíi.li jich' posfupuje' jako by byl nálezcen'

(4)Je linalezeno 'iie zjemě néký'n v|a$něné' ozDámi Dílezceníle7 bez zbÍeiného odkladu
obci' jen nclzc.li poaal, bnu ná být vráccno' Pro oaáncni nalezeného zliřele pl!1i
násle{tujici uíanovenj obdobně.

(5) N'le2 sk'{é vě.i nálezceÓznáíi Óbci a v|ashíkovi pÓzenku, ná|ozné nu nenáleži. polad
V|astDík o úkr'o Věci věděl' Pro oznímeni skýé Ýéci plati nósteduj ic i ustlDoveDi přiměiené

(6) Nál*c, ktcrý nálcz ncoznáni' pňsvoji si jcj nobo jinak poruši svó povimosli, nenáleŽ
úfuada nutnýcn nákladů a nálcmé. ani ncmů'e nález uživat nebo íabýt k němu vlastnioké



( l ) Mšío pŇslředniclvin svého po!ěteného Zamésbmcc (podalc|no) pÉbíná ÓZnámeíi o
nálczu' plipodně j věci nrl€Zenó na joho úreni do Gclrovy

(2) o pře\ zeti ná lezu } yhÓtovi povčřený za městnane! méía zizm m o n álezu, kdc uvcdc:
á) FÓfudové ěislo nÁlezu
b) jóóío a příjDreni nál €zcE. u príhickýchosob jeJichnáZev
c) adEsu tn'alého pobýu níle.e, u u áqrických osb j.jich sidlo, Ic
d) den, nislo a okolnosi ná]e?u
c) ofuačeni a ýručnýpopis véci
Í) datum ohláŠeni nilozu mésfo
g) v piipadě ohlášed ná|e,J do ] {lnů prlrlášťni ní|czce 7da']' :

- chce nabýl vlashické právo k !ěci po upl}Ťuti |lrůly ] lcl
chce ýéc uschovatu sebe

. poŽaduje Dálené po osobě. kloré mí bí !ěc vráceM
pÓŽldujc náleaé pro přiPld nlbyri lIashického práv! obci

(]) slcjnopis znznamuo nálozu sc rydá nilezci'
(4) Méío Ýede ovidcnci ná|ezů písemné i eléklŇňicky'

]!!Ěšr!i.a!]g!

( 1) Věýo nález nepfud|eně z!eř..jni na úředni desce, na Ýebových stá.rách a ji!ým vhodnýn
způsobeD a !o na .onnu|áii vyhláš.ní nílÚU, od pruního dne následujiciho po vy ášeni
!áLe^ vyvěš.nin na úicdni desce podiná p|)noul Ňční lhůta pĎ oprávněni věc uŽivatjakÓ
opiílněný držitel a třiletá lhúla ]Ň nlblli vlaýnického práu k ltci'

(2) Poknd méío saňÓ zlisli vl.ýíiko, zej'néna z lezanénitelnéhÓ oaaÓed věci, omími nu
nález a vlzvc ho' aby si věc pievzal' Do Záaanru o ňá|ezu budczapsánojnéno a Fíjmcd
lliý.ik! vš.i' výzva k v}zvennúi váci budc učiněna prcsitdnicÍím Pmcouika něsla nebo

(]) občanské prťlka,y' cestovni pNy. ňdióské prúkazy, zbroJni pÍůkÚ,y a jiné dok]ady či
dokummly vydané orgály ýciejné splá\a se předávají k prlcdeni opaliení piisl0šnónu
.Ígánu,keíýjelyda|.

(4) PokudjeLo vhodné aúčelné, [úŽe mést. pÚVéý šeliúi za účelem 7jiíění vlashjka věci'
zjišťováni se nepovidi. FÓkud]c s vÓci nakládílo pod|e 7vláíniho zákon!'

(] ) o zpúsobu úsclrovy rÓ7-hodnc vŽdy něýo' véc může bý dína do úýlrorT nálezci nebo jiné
osob.. pÓkud s ún sou|llasí a pokldje to vhÓdné.jinak věc uscnováméýo' Nákhdy ý.jené s
úschovou ýěci poŽaduje po loh, kdo včc áratil Debo po jejiň vlaslnikovi. pokud sc o v.c

(2) vóc. ktciá sc ncdn uschovat bez pahó škody nebo ktercu lze uscholat jcn s Depoměmyr'
nák]ady' se podí ve vcicjné dEŽbč' s neprodejnou věci se aaloží libovolně, pokud ncjsou
pochybnÓsti o jcji únneónoíj a hodnolě



vvdáninálgzu

(] ) Pol.ad so o věc přilr]ási leq kdo ji zrmtil nebo její vlashik do rcka od ýyhlášeni nílezu, včc
ncbo ýěŽek z pr.deje věci se nu v'dá vÓctnĎ plodú a úilků, po odeÓteni nálczného a
nákladú néía s její úehovou nobo prodejenr'

(2) v připldě' Že sc Ó Ýčc nikdo nepiihlásí do jednono rcku od ýyNášeni náldu, nůŽe ndlezcť. ý
případé, žo s toho pú\a vzdá, polon něýo lebo jiná osoba' které b'Ia věc svéieňá' nauádai
; !óci jako pocliYý držitel (tedy búl z ni plody í uŽilky)' v pňpadě ná|ezu v peíězích jej

nohou jei ;'val| lo pkti i o ý.žmém Útěžku za prdo.j véci ve veiejnó dnžbě' v tao době
se věc nebo ýěžek vydá vlaýnikovi nebo toDu kdo věc z!ati|' bez plodů a uŽitkú' po
odcĎleíi nák|adů a Íálchélo.

(3) Plihlósili se Ó věc jeji v|aslnil. nebo lcn kdo prckáŽc, žc Ýěc zt.atil. je povinen:
a] pled pfevzeún věci pÍokázat svoji loložnoý
b) prokózal ýlasbické plávo k věci dobo sl\atečnoí' že věc zlral
c) sděln běsfu dobu. ldy a kdc byla věc zl'lcena
d) e4ělit popc hledonó vĎci
e) prvós úfuadu náldadú. ktgn: měsfu prokazatehrě vhikly (pošovné. přcpBÚé, parkovné)

o zaplalil náleaé' pakliŽe nálezce nálezné pÓžaduje po osobě. která věc ziŤatila
(4) o rydání věci nebo ýěŽku sepíše poýěřený zaněsnranec něs(a Protokol Ó př €dáni věci,

klcrý vlasbik podepíše' Zirovcň osobu' kleú Žáď1 o v}dáni !ěci z tÓho dúvodu' Žc
prchhšuje. že je jcjin lhstDíken nebo liú. kdo ji ztralil, fulo osÓbu pouči o možnán
spácháni přesfupl! rjnyslnéhÓ uvcdeni nepBvdivého údÍje v óesuán pÚhlášed nebo
ftshého činu podvÓdu v připadě, Že se Ukáž-ou bý lÍo jim uvedeíé skíeónoí'

!i!s!edr!!td!!!

(l ) Po uDl}hÚi úeoh lel od v]h|ášeíi nálca mbude nálezcc, něŠo nebo jiná osoba, kelé byla
věc s\éřenq vlaýnické právo k věci nobo k úěŽla.

(2) v piip'dě nálea zviřet zjeúě určeneho k zíjmovéňu chon plali, že pokud si Fiře pÓnochá
nálezce u sebe, vlaýnickó právo ke zvíieli na něj pishází po Upl)íuli 2 něsicú Ód rý'lášeni
nálezui V Piipadě, Že jeJ ná|erce nit u sebe nechce ! bylo ncodvolate|né svěieno do péče
pÚýozovateli úfu|ku Pr zliřata. labíá vlaýnické právo ke ̂ iicti provozovatel útulku po
-p ' rL ' '  4  1 ' . . i  odedne{e ií ' '  Í 'bood q\k 'e1 '  F i Ie ' .

(]) Naby1im v|astnického p.áva k včci vzniká něslu povinnost 9,plalil nálezci níleaé vc výši
deseriíy z ceny Dílen v dÓbě pi@hodu vlashjckéhÓ práva nebo podlo slušného uýážeíi.

Pokud !ěc ná hodnÓru ]cn pro ioho' kdo jj zÍa{il nebo vlls1nili pokud věc mbude do ýého
vlaÍniclvíjiná osob!'je pÓýifua vypl il nálezné nílezci ona. Ni|eménálezcipatii, i kdyŽ
bylo noŽné v|aslnika poznat ze znaneni na věci nebo z jjlých okolnosli'

zívěrečná uý!noÝŮi
Ténto hitlnj ptedpis nabývá úéimosti dne 1' 3' 2014'

N'{Ěs.. '1.,:JsUBY


