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(]) Pol.adso o věc přilr]ási leq kdoji zrmtil nebojejívlashik do rcka od ýyhlášeninílezu,včc
ncboýěŽek z pr.deje věci se nu v'dá vÓctnĎplodúa úilků,po odeÓteninálcznéhoa
nákladúnéía s jejíúehovounoboprodejenr'
(2) v připldě' Žesc Ó Ýčcnikdo nepiihlásído jednonorcku od ýyNášenináldu, nůŽendlezcť.ý
případé,
žos tohopú\a vzdá, polon něýo lebo jiná osoba'kteréb'Ia věc svéieňá'nauádai
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nohou jei ;'val| lo pkti i o ý.žmémÚtěžku za prdo.j vécive veiejnó dnžbě'v tao době
se věc neboýěžek vydá vlaýnikovi nebotoDu kdo věc z!ati|' bez plodůa uŽitkú'po
odcĎleíinák|adůa Íálchélo.
(3) Plihlósili se Ó věcjeji v|aslnil.nebolcn kdo prckáŽc,žcÝěc zt.atil.je povinen:
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