Město Hlinsko

SMĚRNICE upravující postup
přijímání, evidenci, vracení a likvidaci nálezů a skrytých věcí

ČÁST I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Čl. 1
1. Tato směrnice upravuje postup přijímání, evidenci, vracení a likvidaci nálezů, věcí
skrytých (např. zakopaných nebo zazděných) a opuštěných (dále jen nálezy), které byly
nalezeny na území města Hlinsko a jeho místních částí (dále jen „Město“). Jejím účelem je
umožnit prostřednictvím Města opětovné uplatnění vlastnických práv k těmto věcem jejich
vlastníky.
2. Tato směrnice se vztahuje na všechny nálezy, které se řídí ustanovením § 1051 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Nevztahuje se
na nakládání:
a) s vraky dle § 19 odst. 3, 4 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
b) s nálezy věcí, o jejichž nakládání platí zvláštní právní předpisy (např. občanský průkaz,
cestovní doklad, řidičský průkaz atd.).
3. Dle ust. § 1051 odst. 2 a násl. občanského zákoníku ten, kdo věc najde, nesmí ji bez dalšího
považovat za opuštěnou a přivlastnit si ji. Pokud nelze z okolností poznat komu má být
věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu
nález obci, na jejímž území byla věc nalezena, a to do tří dnů, byla-li však věc nalezena ve
veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález
provozovateli těchto zařízení.
4. Nalezne-li věc několik osob zároveň, jsou v souladu s ust. § 1062 oprávněny a zavázány
společně a nerozdílně.
5. Po dobu uložení věci Město odpovídá za její ztrátu, zničení nebo poškození, kterou
způsobí zanedbáním svých povinností.
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ČÁST II.
NÁLEZY VĚCÍ
Čl. 2
Přijetí a zaevidování nálezu
1. Věc nalezenou na území Města převezme od nálezce strážník Městské policie Hlinsko
(dále jen strážník MP), Adámkova třída 654, Hlinsko, tel. 469318261 nebo tel. 603386614.
2. Z hlediska odpovědnostních vztahů Město nepřebírá:
a) věci, které rychle podléhají zkáze - potraviny, krmivo apod.,
b) věci silně znečištěné, zapáchající a vlhké či plesnivé,
c) věci viditelně poškozené,
d) nefunkční elektroniku,
e) věci, u kterých je zcela zřejmé, že se jedná o věci nefunkční, kdy vnitřní mechanismus je
poškozen nebo chybí, a tudíž je věc nepoužitelná,
f) u automobilů se posuzuje, zda vozidlo odpovídá definici nálezu, zda je pojízdné nebo jde
o vrak, který má odstranit správce komunikace.
3. Převzetí nálezu se děje na základě písemného záznamu, a to „Úředního záznamu o nálezu“.
4. Po přijetí zaeviduje strážník MP nález do „Knihy evidence nálezů“ pod ročníkovým
pořadovým číslem. Pořadová čísla jdou chronologicky za sebou od č. 1 v daném roce.
Nový rok začíná na další stránce knihy. Rok je vždy ukončen proškrtnutím prázdných
řádků, datem a podpisem vrchního strážníka. Každý nález bude označen ročníkovým
pořadovým číslem.
5. V „Knize evidence nálezů“ bude u každého nálezu uvedeno:
a) ročníkové pořadové číslo,
b) datum příjmu, datum nalezení, místo nálezu,
c) popis nalezené věci s uvedením identifikátorů, popř. počet kusů,
d) jméno, příjmení a bydliště nálezce (pokud tyto údaje poskytne - s ohledem na zákon
č. 101/2000 Sb.o ochraně osobních údajů),
e) náklady spojené se správou nalezené věci,
f) datum předání nálezu (nebo výtěžku za něj) dle čl. 3 odst. 7 vlastníkovi nebo tomu, kdo
věc ztratil, a podpis této osoby,
g) podpis nálezce potvrzující převzetí nálezného,
h) prohlášení nálezce o úmyslu nabýt věc do vlastnictví ve smyslu § 1060 občanského
zákoníku a čl. 4 odst. 4 nebo čl. 7 odst. 2 této směrnice,
i) datum vyřazení z evidence, způsob vyřazení, popř. datum předání k likvidaci a způsob
likvidace.
Čl. 3
Nakládání s nálezy
1. Na úřední desce MÚ Hlinsko bude trvale umístěno poučení občanům, kde se odevzdávají a
vracejí ztracené věci nalezené na území Města (viz. příloha č. 1).
2. Po zaevidování nalezené věci dle čl. 2 odst. 3 až 5 zajistí vrchní strážník MP bez zbytečného odkladu vyhlášení nálezu na webových stránkách města. Nepřihlásí-li se v přiměřené
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době ten, kdo věc ztratil a má-li věc značnou hodnotu, zveřejní se nález též v Hlineckých
novinách a v kabelové televizi.
3. Pokud lze podle nálezu identifikovat vlastníka věci, vyzve strážník MP bezodkladně tohoto
vlastníka písemně či telefonicky k převzetí nálezu.
4. Ostatní nálezy opatřené pořadovým číslem shodným s „Knihou evidence nálezů“ se
zpravidla uloží dle jejich charakteru do prostor k tomu účelu určených, a to:
a) drobné věci, objemnější nálezy (jízdní kola, kočárky apod.) či věci značné hodnoty
ve skladu Městské policie Hlinsko, Adámkova třída 654,
b) finanční prostředky v pokladně MÚ Hlinsko, odkud budou převedeny na zvláštní
depozitní účet Města.
5. O tom, jak bude nalezená věc uschována rozhodne vrchní strážník MP. Souhlasí-li s tím
nálezce či jiná osoba a je-li to vhodné, může vrchní strážník MP rozhodnout, že věc bude
uschována u této osoby.
6. Věc, která se nedá uschovat bez patrné škody nebo kterou lze uschovat jen s nepoměrnými
náklady, město prodá ve veřejné dražbě a s výtěžkem naloží dle předchozího odstavce;
předtím však odečte vlastní náklady s dosavadní správou věci. S neprodejnou věcí Město
naloží libovolným způsobem, nejde-li o věc, o níž lze mít pochybnost o její výjimečnosti a
hodnotě.
7. Věc nebo výtěžek za ni stržený vydá strážník MP včetně plodů a užitků a po odečtení
nákladů Města a nálezného tomu, kdo věc ztratil, nebo vlastníkovi, pokud se přihlásí
do jednoho roku od vyhlášení nálezu.
8. Vydání věci nebo výtěžku za ni se po zjištění totožnosti vlastníka nebo toho, kdo věc
ztratil, zapíše do „Knihy evidence nálezů“ tak, že v oddílu „nálezy“ bude uvedena
poznámka „vráceno“ a v oddílu „vráceno“: ročníkové pořadové číslo nálezu, jednoznačné
údaje o totožnosti vlastníka, tj. jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu,
popř. současné bydliště, podpis vlastníka, popř. jeho poznámka vztahující se k úplnosti,
poškození či jiné změně nalezené věci a podpis strážníka MP.
9. Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nálezce, Město
nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, nakládat s věcí jako poctivý držitel. Spočívá-li
nález v penězích, mohou je tyto osoby jen užívat; to platí i o výtěžku za věc strženém.
10. Přihlásí-li se ten, kdo věc ztratil, nebo její vlastník po uplynutí doby jednoho roku od
vyhlášení nálezu a před uplynutím tří let od vyhlášení nálezu, vydá mu strážník MP věc
nebo výtěžek za ni stržený po zaplacení nákladů a nálezného.
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ČÁST III.
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NÁLEZECH ZVÍŘAT
A SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL
Čl. 4
Postup při nálezu zvířete
1. Je-li nalezeno zvíře, u něhož je zjevné, že mělo vlastníka, a nelze-li z okolností poznat,
komu má být vráceno, je nálezce povinen oznámit nález bez zbytečného odkladu Městské
policii Hlinsko, která nález zaeviduje a vyhlásí na webových stránkách Města.
2. Do doby, než se nalezeného zvířete ujme jeho vlastník, může být po dohodě s vrchním
strážníkem MP svěřeno do péče nálezce, příp. jiné osoby. Tato osoba je povinna o zvíře
pečovat jako řádný hospodář.
3. Je-li nalezeno zvíře zjevně určené k zájmovému chovu a nepřihlásí-li se o ně nikdo
do dvou měsíců od vyhlášení nálezu, nabude k němu nálezce vlastnické právo.
4. Prohlásí-li nálezce před strážníkem MP, že zvíře nabýt nechce, a svěří-li Městská policie
Hlinsko zvíře neodvolatelně osobě, která provozuje útulek pro zvířata, může tato osoba
se zvířetem volně nakládat, pokud se o ně nikdo nepřihlásí do čtyř měsíců ode dne, kdy jí
bylo zvíře svěřeno.
5. V ostatním platí ust. § 1058 a 1059 občanského zákoníku.
Čl. 5
Přijetí nálezu silničního motorového vozidla
1. Za nalezené se považuje takové silniční motorové vozidlo, které má a nebo může být podle
zvláštního předpisu odstraněno z pozemní komunikace a jehož majitel nálezci není znám a
ani se mu jej nepodařilo zjistit (dále jen „nalezené vozidlo“).
2. Za nálezce se v tomto případě považuje subjekt (správní orgán, organizační složka nebo
osoba), která má podle zvláštního předpisu povinnost nebo právo vozidlo z pozemní
komunikace odstranit.
3. Nalezené vozidlo převezme od nálezce zaměstnanec vykonávající příslušnou agendu za
součinnosti městské policie. Převzetí proběhne buď přímo na pozemní komunikaci, kde se
nalezené vozidlo nachází, nebo v prostoru, kam bylo nalezené vozidlo dočasně umístěno.
4. Strážník MP při převzetí nalezeného vozidla sepíše s nálezcem „Úřední záznam o nálezu“,
který je součástí evidenční složky. Datum sepsání záznamu o nálezu se považuje za den
odevzdání nálezu na MÚ Hlinsko. Součástí záznamu o nálezu je vždy také video nebo
fotodokumentace nalezeného vozidla.
5. Po převzetí zaeviduje strážník MP nalezené vozidlo do „Knihy evidence nalezených
vozidel“ pod ročníkovým pořadovým číslem. Pořadová čísla jdou chronologicky za sebou
od č. 1 v daném roce. Nový rok začíná na další stránce knihy. Rok je vždy ukončen
proškrtnutím prázdných řádků, datem a podpisem vrchního strážníka.
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Čl. 6
Nakládání s nalezenými vozidly
1. Nalezené vozidlo opatřené pořadovým číslem shodným s „Knihou evidence nalezených
vozidel“ se umístí do prostor k tomu účelu určených.
2. Do 15 dnů od převzetí nalezeného vozidla bude na úřední desku MÚ Hlinsko vyvěšeno
oznámení o nálezu vozidla. Toto oznámení bude obsahovat dostupné identifikační údaje
nalezeného vozidla a místo jeho nálezu s výzvou k jeho převzetí ve lhůtě, která činí 1 rok
ode dne odevzdání nálezu na MÚ Hlinsko.
3. V případě, že se vlastník dostaví k převzetí nálezu, strážník MP zjistí jeho totožnost a
následně s ním sepíše záznam o vrácení nálezu, který je součástí evidenční složky. Záznam
vždy musí obsahovat úplné údaje o totožnosti vlastníka, identifikaci nálezu včetně jeho
případného zjevného poškození, náklady spojené s držením nálezu, které je vlastník
povinen uhradit před převzetím nálezu, a podpisy předávajícího strážníka MP a vlastníka
nálezu.

ČÁST IV.
NAKLÁDÁNÍ S NEVYZVEDNUTÝMI VĚCMI
Čl. 7
1. Pokud si ten, kdo věc ztratil, nebo její vlastník nález do tří let od jeho vyhlášení
nevyzvedne, nabude vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženému nálezce,
Město nebo jiná osoba, které byla věc svěřena.
2. Prohlásí-li nálezce před strážníkem MP, že nalezenou věc nabýt nechce, přechází jeho
právo věc nebo výtěžek za ni stržený užívat a nabýt na Město.
3. Nabytím vlastnického práva vzniká Městu povinnost zaplatit nálezci nálezné.
4. Při nakládání s nevyzvednutými nalezenými věcmi, které se staly vlastnictvím Města, bude
dále postupováno tak, že vrchní strážník MP sestaví seznam nálezů určených k vyřazení
z evidence nálezů, a to vždy po uplynutí zákonné lhůty 3 let, zpravidla takto:
a) drobné věci (klíče, peněženky, brýle apod.) se navrhují k likvidaci,
b) finanční prostředky se převedou z depozitního účtu na účet Města.
5. V případě věcí vhodných k prodeji předkládá Městská policie Hlinsko spolu s odborem
vnitřních věcí seznam těchto věcí radě města, a to vždy k 30.6. a 31.12. kalendářního roku.
Pokud rada schválí věc prodat, věc se prodá formou veřejné dražby. Dražba se obvykle
koná v zasedací místnosti MÚ Hlinsko (radnice). Odbor vnitřních věcí oznámí dražbu
na úřední desce a na webových stránkách města, případně v Hlineckých novinách. Dražbu
provádí osoba pověřená radou města, která o dražbě sepíše protokol. Nejnižší podání je
cena schválená radou města. Výše ceny vydražené věci není omezena ustanovením
cenových předpisů. Věc nabývá do vlastnictví občan, který učiní nejvyšší podání.
Vydražitel musí ihned zaplatit. Pokud tak neučiní, draží se věc znovu, bez jeho účasti.
Výtěžek dražby je příjmem Města.
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ČÁST V.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl. 8
1. Součástí této směrnice je příloha č.1 - Ztráty a nálezy - poučení občanů na úřední desce
MÚ Hlinsko.
2. Dnem účinnosti této směrnice se ruší Směrnice upravující postup, přijímání, evidenci,
vracení a likvidaci nálezů ze dne 14. října 2009.
3. Tato směrnice, kterou schválila Rada města Hlinska dne 29. ledna 2014 svým usnesením
č. 10/2014/16 nabývá účinnosti dne 1. února 2014.

V Hlinsku dne 29. ledna 2014

….......................................
PhDr. Magda Křivanová
starostka města

…..............................................
Mgr. Dušan Boháč
místostarosta města
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