uzavření písemné
dohody o vydání věci
do 6 měsíců

POSTUP PŘI VYDÁNÍ JINÉ VĚCI
NEŽ ZEMĚDĚLSKÉ NEMOVITOSTI

vlastnické právo k k jiné nemovité věci než
zemědělské nemovitosti nabývá
oprávněná osoba na základě dohody o
vydání věci vkladem do KN

povinná osoba
soud návrhu vyhoví - záznam práva do KN

(§ 10, § 11)

nedojde k uzavření
dohody ve lhůtě 6
měsíců

oprávněná osoba se může obrátit na soud
v prekluzivní 3 leté lhůtě s návrhem, aby
soud nahradil chybějící projev vůle
povinné osoby

Výzva oprávněné osoby
prekluzivní lhůta k podání - 12 měsíců od
účinnosti zákona

x - řádné i mimořádné opravné prostředky
dle OSŘ

písemná forma
označení věci + uvedení právního nároku na
vydání věci
nepříslušné osobě je povinná osoba známa
- do 15 dní postoupí výzvu, platí, že byl
nárok uplatněn v zákonné lhůtě

přílohy:
listina/jiné doložení, že jiná věc než
zemědělská nemovitost náležela do
původního majetku církví a nábož. spol.
listina/důvody prokazující, že nastala některá
ze skutečností uvedených v §5, ke které
muselo dojít během rozhodného období

pokud je předmětem výzvy nemovitost,
nepříslušné osobě není povinná osoba
známa,do 15 dní požádá KÚ o zjištění
rozhodných skutečností, kt. do 6 měsíců
vyhotoví doklady a pošle nepříslušné
osobě

listina/jiné osvědčení právního nástupnictví,
pokud se maj. křivdy udály na právním
předchůdci
výzvu lze doplňovat o další důvody,
skutečnosti a listiny, ale uplatňovaný nárok
nelze takto rozšiřovat

nepříslušná osoba

nepříslušná osoba do 15 dní postoupí
doklady s výzvou povinné osobě - 6
měsíční lhůta k uzavření dohody počíná
běžet dnem doručení povinné osobě

nepříslušná osoba do 15 dní postoupí
výzvu s doklady ÚZSVM, pokud vlastníkem
jiné věci než zemědělské nemovitosti je
stát, ale povinnou osobu nelze
zjistit/zanikla - 6 měsíční lhůta k uzavření
dohody počíná běžet dnem následujícím
po dni, kdy se Úřad věci jiné než
zemědělské nemovitosti ujal (do 1 měsíce
od doručení výzvy s doklady)

Vlastníkem nemovitostí jiná osoba než
stát/ vlastníka nelze zjistit - vrácení bez
zbytečného odkladu oprávněné osobě

pokud je předmětem výzvy věc movitá a
nepříslušné osobě není známa povinná
osoba / kde se věc nachází, do 15 dní
vyrozumí oprávněnou osobu a výzvu vrátí

možnost oprávněné osoby k uplatnění
nároku na vydání movité věci u soudu v
prekluzivní lhůtě 3 let

uplatnění nároku na vydání jiné než
zemědělské nemovitosti u soudu v
prekluzivní lhůtě 3 let (žalovaným je osoba
evidovaná jako vlastník; pokud vlastníka
nelze zjistit, žalovaným je stát - UZSVM )

