OBECNÍ ÚŘAD ALBRECHTICE NAD ORLICÍ
Na Výsluní 275, 517 22 Albrechtice nad Orlicí
Číslo jednací: 2022/OUAlb/0473/JKu
Vyřizuje: Jaroslav Kupka
Spis. znak, skart. režim: 620, S/3
V Albrechticích n. O. dne 13.04.2022

OZNÁMENÍ O NÁLEZU VĚCI
v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších přepisů, dále jen občanský
zákoník.
Nálezce:
Obec Albrechtice nad Orlicí, Na Výsluní 275, 517 22 Albrechtice nad Orlicí
Telefon: 494 371 425
E-mail: albrechtice@nadorlici.cz

Nalezená věc: Mobil HUAWEI VNS-L21.
Místo nálezu: areál základní školy v Albrechticích nad Orlicí.
Datum nálezu: 6.4.2022
Vlastník si může nalezenou věc vyzvednout na Obecním úřadu v Albrechticích nad Orlicí v úředních hodinách
pondělí, středa 8 – 12, 13 – 17, úterý, čtvrtek 8 - 12.
Poučení:
§ 1055 občanského zákoníku:
Věc nebo výtěžek za ni stržený vydá obec včetně plodů a užitků a po odečtení nákladů a nálezného tomu, kdo
věc ztratil, nebo vlastníkovi, pokud se přihlásí do jednoho roku od vyhlášení nálezu.
§ 1057 občanského zákoníku:
(1) Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nálezce, obec nebo jiná osoba, které
byla věc svěřena, nakládat s věcí jako poctivý držitel. Spočívá-li však nález v penězích, mohou je tyto osoby jen
užívat; to platí i o výtěžku za věc strženém.
(2) 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 se mu věc nebo výtěžek za ni stržený po zaplacení nákladů a
nálezného.
(3) Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu, nabude nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena,
vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženému.
Vyvěšeno na úřední desce:

13.4.2022

Zveřejnění potvrzuje:

Sejmuto z úřední desky:
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