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Příloha č. 1 

OZNÁMENÍ 

 Ztráty a nálezy

Městský úřad Vrbno pod Pradědem oznamuje občanům, že podle zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, je ten, kdo najde ztracenou věc, povinen ji vrátit tomu, kdo ji ztratil 

nebo vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen, zpravidla do třech dnů, nález 

oznámit městu, na jejímž území k nálezu došlo. Nepřihlásí-li se ten, co věc ztratil nebo 

vlastník, do třech let od vyhlášení nálezu, připadá věc do vlastnictví nálezce nebo města 

podle rozhodnutí, u koho byla věc uschována.  

V případě města Vrbno pod Pradědem je orgánem příslušným k oznámení, přebírání, 

uchovávání a vydávání ztrát a nálezů Městský úřad Vrbno pod Pradědem příslušným 

pracovištěm, kde je možno oznámit nález, je oddělení evidence obyvatel, číslo dveří 105, 

přízemí, Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem. Zde je možno i odevzdávat nálezy, 

které mají nějakou hodnotu či význam, nikoliv věci zjevně porušené, opuštěné, zničené či 

zkažené (jídlo) a věci, jejichž nakládání se řídí zvláštními předpisy (chemikálie, výbušniny, 

jedy, zbraně, autovraky, apod.).  

Na oddělení evidence obyvatel Městského úřadu Vrbno pod Pradědem se mohou v úřední 

hodiny o své věci osobně nebo telefonicky hlásit všichni majitelé ztracených věcí.  

Telefon: 554 795 111  
E–mail: podatelna@vrbnopp.cz 

Vyzvednout si lze nalezenou věc pouze osobně, po identifikaci, sepsání a podepsání 

protokolu.  

Přihlásí-li se vlastník věci, která byla odevzdána na oddělení evidence obyvatel Městskému 

úřadu, před uplynutím lhůty 3 let od jejího vyhlášení, je vlastník věci povinen uhradit 

náklady, pokud nějaké vznikly, v souvislosti s opatrováním věci a nálezné.  

Město Vrbno pod Pradědem 
Městský úřad, Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem 

Odbor vnitřních věcí 

Paní/Pan
Jméno Příjmení

Nádražní 389

793 26 Vrbno pod Pradědem
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